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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Наконечний Олександр Васильович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20842474 

4. Місцезнаходження: 04176, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, Електрикiв, 29А 

5. Міжміський код, телефон та факс: +38044590-48-00, +38044590-48-01 

6. Адреса електронної пошти: Krayina@krayina.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2020, Рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв Протокол №47 вiд 23.04.2020: визнано повноту i достовiрнiсть фiнансових звiтiв, 

затверджено рiчний баланс АТ "СК "Країна" за 2019 рiк i фiнансову звiтнiсть АТ "СК "Країна" 

за 2019 рiк. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://krayina.com/

godovye-otchety/ 23.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Рiчна iнформацiя емiтента не була затверджена наглядовою радою емiтента, оскiльки 

вiдповiдно до п. 10.3.11 Статуту АТ "СК "Країна" затвердження рiчного звiту Товариства 

належить до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. 

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкривається, у зв'язку з вiдсутнiстю 

посади корпоративного секретаря. 

 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не розкривається, 

оскiльки посадовi особи акцiями емiтента не володiють. 

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення, не розкривається, оскiльки в 2019 роцi посадовi особи, зазначенi 

в цьому роздiлi, не звiльнялись. 

 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не 



розкривається, оскiльки вiдповiдно до Положення така iнформацiя не надається. 

 

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не розкривається, оскiльки 

вiдповiдно до Положення така iнформацiя не надається. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 

iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, iнформацiя про забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв не розкривається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск таких цiнних 

паперiв. 

 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не 

розкривається оскiльки Товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не розкривається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових 

облiгацiй. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента та iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 

0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу, не надається, оскiльки працiвники емiтента не 

володiють цiнними паперами, в тому числi акцiями, емiтента. 

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв не розкривається, оскiльки у звiтному перiодi вiдсутнi обмеження щодо 

обiгу цiнних паперiв емiтента. 

 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, 

оскiльки Товариством не приймалось рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв. 

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не здiйснює види 

дiяльностi, в процесi яких створюється продукцiя. 

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв; iнформацiя вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть не розкривається, оскiльки вiдповiдно до Положення така iнформацiя не 

надається. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскiльки 

Товариство не випускало борговi цiннi папери. 

 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента - у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо наявностi 

таких договорiв. 



 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом не розкривалась, так як  у Товариства вiдсутня 

iнформацiя щодо наявностi таких договорiв та/або правочинiв. 

 

Iнформацiя, зазначена в п. 36-45 Змiсту не розкривається, оскiльки Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРАЇНА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А01 603314 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 08.08.1994 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 84985200 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 305 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний) 

 65.20 - Перестрахування 

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

2) МФО банку 

 380838 

3) Поточний рахунок 

 UA763808380000026504799999890 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

5) МФО банку 

 380838 

6) Поточний рахунок 

 UA553808380000026508799999841 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування 

фiнансових ризикiв 

АВ№ 528579 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування майна АВ№ 528580 07.04.2010 Державна комiсiя з  



[крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Обовязкове страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АГ№ 569471 18.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту) 

АВ№ 528582 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть п 

АВ№ 528583 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ№ 528584 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АВ№ 528585 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АВ№ 528586 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АВ№ 528587 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

АВ№ 528588 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

АВ№ 528589 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Обов'язкове особисте 

страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АВ№ 528590 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

громадян України, що мають у 

власностi чи iншому законному 

володiннi зброю, за шкоду, яка 

може бути заподiяна третiй 

особi або її майну внаслiдок 

володiння, зберiгання чи 

використання цiєї зброї 

АВ№ 528591 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

медичних витрат 

АВ№ 528592 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування  

здоров'я на випадок хвороби 

АВ№ 533006 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АВ№ 533007 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АВ№ 533008 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ№ 533009 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

АВ№ 533010 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Обов`язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб`єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

АГ№ 569185 22.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



пожежами та аварiями на 

об`єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об`єкти та об`єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

залiзничного транспорту 

АЕ№ 190488 26.12.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Обов`язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

АЕ№ 284071 18.09.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Добровiльне страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

АЕ№ 641857 08.05.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: безстроковий 

Обов`язкове страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

Б/Н 15.09.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Номер i дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї: розпорядження 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг,  № 2237 вiд 15.09.2015. Строк дiї лiцензiї: 

безстроковий 

Добровiльне страхування 

виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

Б/Н 13.10.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Номер i дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї: розпорядження 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг,  № 2507 вiд 13.10.2015. Строк дiї лiцензiї: 

безстроковий 

Обов`язкове страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

собак (за перелiком порiд, 

визначених Кабiнетом Мiнiстрiв 

України) щодо шкоди, яка може 

бути заподiяна третiм особам 

Б/Н 18.08.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Номер i дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї: розпорядження 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг,  № 2021 вiд 18.08.2016. Строк дiї лiцензiї: 

безстроковий 

Обов`язкове авiацiйне 

страхування цивiльної авiацiї 

Б/Н 18.08.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Номер i дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї: розпорядження 



Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг,  № 2022 вiд 18.08.2016. Строк дiї лiцензiї: 

безстроковий 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Калина-Автолiзинг" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36218498 

4) Місцезнаходження 

 04176, м.Київ, вул. Електрикiв, буд. 29А 

5) Опис  

 Станом на початок 2019 року ПАТ "СК "Країна" володiла 98% статутного капiталу ТОВ 

"Калина-Автолiзинг". Станом на кiнець 2019 року АТ "СК "КРАЇНА"  володiє  11,6700% 

статутного капiталу ТОВ "Калина-Автолiзинг" 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЕАЛ АГРО" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 43177877 

4) Місцезнаходження 

 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвiз, б. 7, кiм. 91 

5) Опис  

  03.09.2019 ПАТ "СК "КРАЇНА" придбала 100% статутного капiталу ТОВ "СЕАЛ 

АГРО" 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Країна-асистанс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36472763 

4) Місцезнаходження 

 04176, мiсто Київ, вулиця Електрикiв, будинок 29А, 

5) Опис  

 ПАТ "СК "КРАЇНА" володiла  100% статутного капiталу ТОВ "Країна-асистанс". 

 

 29.10.2019 було вiдчужено 100% статутного капiталу. 

 

 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 



міжнародне) цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "РА "Експерт-Рейтинг" уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 15.11.2019 

uaAA+ 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69035, Запорізька обл., Запорiжжя, Лермонтова, 26 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 РIВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 33013, Рівненська обл., Рiвне, просп. Миру, 26 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЧЕРНIВЕЦЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 58008, Чернівецька обл., Чернiвцi, Гагарнiа, 40, лiт.В 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 СУМСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40000, Сумська обл., Суми, Шишкарiвська, 2/40 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ХМЕЛЬНИЦЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 29013, Хмельницька обл., Хмельницький, Старомiська, 17 

3) Опис 



 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ "ЛIВОБЕРЕЖНА" В М. КИЄВI АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 02105, Київська обл., Київ, Павла Усенка, 8 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ "ЦЕНТР СТРАХОВИХ ПОСЛУГ" В М. КИЄВI 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 02154, Київська обл., Київ, просп. Соборностi, 21 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЧЕРНIГIВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 14017, Чернігівська обл., Чернiгiв, просп. Перемоги, 32 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ПОЛТАВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 36003, Полтавська обл., Полтава, Соборностi, 43, каб. 300 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ВIННИЦЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 21027, Вінницька обл., Вiнниця, Келецька, 51 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЖИТОМИРСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 



2) Місцезнаходження 

 Україна, 10014, Житомирська обл., Житомир, майдан Соборний, 2/2 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 65007, Одеська обл., Одеса, Богдана Хмельницького, 12 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЧЕРКАСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 18016, Черкаська обл., Черкаси, Гуржiївська, 30 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 76003, Iвано-Франкiвська обл., Iвано-Франкiвськ, Грушевського, 11 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 КIРОВОГРАДСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, Тараса Карпи, 81 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 КИЇВСЬКА МIСЬКА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 04050, Київська обл., Київ, Новокостянтинiвська, 3 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 



1) Найменування 

 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 09117, Київська обл., Бiла Церква, Олександрiйський бульвар, 19, кiмната 2 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ХАРКIВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 61001, Харківська обл., Харкiв, ПРОСПЕКТ ГАГАРIНА, будинок 39-А, 

НЕЖИТЛОВЕ ПРИМIЩЕННЯ, ЛIТ."Б-2" 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

  ЛЬВIВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 79005, Львівська обл., Львiв, площа Петрушевича, 3, кабiнет 313 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ТЕРНОПIЛЬСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопiль, Танцорова, 14 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ В М. КРИВИЙ РIГ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 50008, Дніпропетровська обл., Кривий Рiг, Володимира Великого, 43 А 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ВОЛИНСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 43020, Волинська обл., Луцьк, Електроапаратна, 3, оф. 118, 119 



3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49000, Дніпропетровська обл., Днiпро, князя Ярослава Мудрого, 3, офiс 25 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЗАКАРПАТСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 88017, Закарпатська обл., Ужгород, Швабська, 68, кабiнет 302 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ХЕРСОНСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 73000, Херсонська обл., Херсон, Театральна, 25 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ОДЕСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 65007, Одеська обл., Одеса, Богдана Хмельницького, 12, каб. 4 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЗАПОРIЗЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69000, Запорізька обл., Запорiжжя, бульвар Тараса Шевченка, 27 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ "КИЇВ-СIТI" В М. КИЄВI  АКЦIОНЕРНОГО 



ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 04071, Київська обл., Київ, Хорива, 39-41, корпус лiтера А, офiс 81 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 БОРИСПIЛЬСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 08300, Київська обл., Бориспiль, Київський шлях, 33 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. ХАРКIВ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 61105, Харківська обл., Харкiв, проспект Гагарiна, 181-Ж, офiс 205 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. ДНIПРО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49044, Дніпропетровська обл., Днiпро, Шевченка, 10, офiс 223 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 93400, Луганська обл., Сєвєродонецьк, проспект Хiмiкiв, 21/33 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. ЧЕРНIГIВ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 14000, Чернігівська обл., Чернiгiв, Мстиславська, 9, офiс 102 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 



 

1) Найменування 

 ЦЕНТР ПРОДАЖУ "ВОЛИНЬ" АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 43000, Волинська обл., Луцьк, Зв'язкiв, 1 Б, кабiнет 405 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 ЦЕНТР ПРОДАЖУ В М. МАРIУПОЛЬ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 87533, Донецька обл., Марiуполь, проспект Миру, 40 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 МIЖРЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ СТРАХУВАННЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 54017, Миколаївська обл., Миколаїв, Декабристiв, 23 Б 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 

1) Найменування 

 РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ "ГОЛОСIЇВСЬКА" В М. КИЄВI АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 03150, Київська обл., Київ, Велика Василькiвська, 132 

3) Опис 

 надає послуги у сферi страхування за видами дiяльностi, щодо яких отримано вiдповiднi 

Лiцензiї у встановленому законодавством України порядку 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 824/265/18 Київський 

апеляцiйний суд 

ПАТ "СК "Країна",      

ТОВ "Пiскiвський 

завод скловиробiв" 

(Боржники) 

RHI GLAS GMBH 

(Заявник, Стягувач) 

 Заява про визнання i надання 

дозволу на виконання рiшення 

Мiжнародного  арбiтражного 

центру при Федеральнiй палатi 

економiки Австрiї у м. Вiднi вiд 

16.04.2018 р. 

Справа закрита. 

Примітки: 

Ухвалою Київського апеляцiйного суду вiд 02.01.2019 р. було вiдкрито провадження у справi. 03.06.2019 року Київським апеляцiйним судом було постановлено 

Ухвалу про часткове задоволення вимог Заявника - було наказано позивачам (Боржникам) сплатити Вiдповiдачу (Заявнику) 458552,51 євро та 2602,50 фунтiв 

стерлiнгiв, плюс проценти за ставкою на 9,2% вищою за поточну рiчну базову ставку кредитування Нацiонального банку Австрiї, починаючи з дати, з якої арбiтражне 

рiшення може бути виконане в примусовому порядку, а також стягнуто з Боржникiв на вiдшкодування судових витрат в рiвних частинах 13179,43 євро та 86589,46 грн. 

В процесi примусового виконання рiшення суду борг сплачено на рахунок приватного виконавця. Справа закрита. 

2 910/23913/16 Господарський суд 

м. Києва 

Фiзична особа-

пiдприємець 

Липський Павло 

Володимирович 

ПАТ "СК "КРАЇНА"  стягнення грошових коштiв у 

розмiрi 3 563 710,46 грн. за 

Договором добровiльного 

страхування майна 

Справа закрита. 

Примітки: 

Ухвалою Господарського суду             м. Києва вiд 28.12.2016 р. - порушено провадження у справi. Рiшенням Господарського суду м. Києва вiд 13.03.2017 р. - 

вiдмовлено у задоволеннi позову повнiстю. Постановою Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 13.02.2019 р. - апеляцiйну скаргу Позивача залишено без 

задоволення, рiшення Господарського суду м. Києва вiд 13.03.2017 р. - без змiн. Ухвалою Верховного Суду вiд 01.04.2019 р. - скарга Позивача залишена без руху, 

надано строк для усунення недолiкiв. Ухвалою Верховного суду України вiд 20.06.2019 р. - скарга повернута Позивачу. 

 

Справа закрита. 

 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 №98/305/13-4/13-П, 

20.03.2019 

Нацкомфiнпослуг штраф 5100,00 грн. оплачено 

Примітки: 

 

2 №188-ДП-Е, 

17.04.2019 

НКЦПФР штраф 2040,00 грн. Оплачено 

Примітки: 

 

3 №0254140304, 

17.04.2019 

Головне управлiння 

ДФС у м. Києвi 

штраф 340,00 грн. Оплачено 

Примітки: 

 

4 №0255140304, 

17.04.2019 

Головне управлiння 

ДФС у м. Києвi 

штраф 340,00 грн. Оплачено 

Примітки: 

 

5 №0020211406, 

19.04.2019 

Головне управлiння 

ДФС у м. Києвi 

штраф 4249,00 грн. Оплачено 

Примітки: 

 

6 №0007254208, 

19.04.2019 

Головне управлiння 

ДФС у м. Києвi 

штраф 531,82 грн. Оплачено 

Примітки: 

 

7 №0007244208, 

19.04.2019 

Головне управлiння 

ДФС у м. Києвi 

штраф 7782,68 грн. Оплачено 

Примітки: 

 

8 №0018711406, 

12.04.2019 

Головне управлiння 

ДФС у м. Києвi 

штраф 39464,00 грн. Оплачено 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Товариство зареєстровано 08.08.1994р. Личакiвською районною адмiнiстрацiєю мiста Львова. 

Засновниками Товариства є фiзичнi та юридичнi особи. Справа знаходиться в Подiльськiй 

районнiй у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї, код за ЄДРПОУ 20842474, вид дiяльностi за 65.12 

Iншi види страхування, крiм страхування життя. Замiна свiдоцтва - 04.02.2010р., Подiльська 

районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя, № запису 10711050037001462. Виписка з Єдиного 

державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв видана 03.11.2015р., вiддiл 

державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Подiльського району 

реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у м. Києвi. 

 

02.10.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України видано ПАТ 

"СК "Країна" свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiй номер: 70/1/2012.  



 

25.01.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 08/2016) обрано з 

01.02.2016р. Правлiння ПАТ "СК "Країна" у кiлькостi  4 осiб строком на 3 роки. 

 

26.04.2017р. - рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол № 43) 

обрано членами Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" 5 (п'ятьох) осiб на строк до наступних 

рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Країна": 

 

1. Мишка Андрiя Григоровича - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК"; 

 

2. Галушкiну Янiну Борисiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "Прайм Ессетс Кепiтал"; 

 

3. Атаманенко Раїсу Вiкторiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "СОВА"; 

 

4. Комар Марiю Юрiївну - представника акцiонера - Ворушилiна Костянтина Миколайовича; 

 

5. Шуляк Раїсу Сергiївну - незалежного директора. 

 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 01/2017 вiд 26.04.2017) обрано 

Головою Наглядової ради Мишка А.Г. 

 

З 11.02.2018 року вiдкликання Члена Наглядової ради Атаманенко Р.В. на пiдставi заяви ПАТ 

"ЗНКIФ "СОВА"  (Протокол НР №08/2018 вiд 10.01.2018р.). 

 

26.04.2018р. - рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол № 44) 

обрано членами Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" 5 (п'ятьох) осiб на строк до наступних 

рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Країна": 

 

1. Мишка Андрiя Григоровича - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК"; 

 

2. Пустовалову Еляну Едмундiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "Прайм Ессетс 

Кепiтал"; 

 

3. Атаманенко Раїсу Вiкторiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "СОВА"; 

 

4. Комар Марiю Юрiївну - представника акцiонера - Ворушилiна Костянтина Миколайовича; 

 

5. Шуляк Раїсу Сергiївну - незалежного директора. 

 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 01/2018 вiд 26.04.2018) обрано 

Головою Наглядової ради Мишка А.Г. 

 

Реорганiзацiй/змiн в дiяльностi ПАТ "СК "Країна" протягом 2018 року не вiдбувалось. 

 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 02/2019 вiд 30.01.2019р.) обрано з 

01.02.2019р. Правлiння ПАТ "СК "Країна" строком на 3 роки у наступному складi: 

 

Голова Правлiння ПАТ "СК "Країна" Наконечний О.В. 

 

Член Правлiння ПАТ "СК "Країна" Довгаленко Д.I. 

 



Член Правлiння ПАТ "СК "Країна" Мороз Л.I. 

 

Член Правлiння ПАТ "СК "Країна" Мазуркевич С.Л. 

 

Рiшенням рiчних ЗЗА обрано членами Наглядової ради 5 (п'ятьох) осiб на строк до наступних 

рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Країна" (протокол  № 45 вiд 17.04.2019 р.): 

 

1. Мишка Андрiя Григоровича - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК"; 

 

2. Пустовалову Еляну Едмундiвну  - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "Прайм Ессетс 

Кепiтал"; 

 

3. Атаманенко Раїсу Вiкторiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК"; 

 

4. Комар Марiю Юрiївну - представника акцiонера - Ворушилiна Костянтина Миколайовича; 

 

5. Шуляк Раїсу Сергiївну - незалежного директора. 

 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 08/2019 вiд 17.04.2019 р.) обрано 

Головою Наглядової ради Мишка А. Г. та Секретарем Наглядової ради  Атаманенко Р. В. 

 

Рiшенням позачергових рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Країна" обрано членами Наглядової ради 5 

(п'ятьох) осiб на строк до наступних рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Країна" (протокол № 46 вiд 

20.11.2019 р.): 

 

1. Мишка Андрiя Григоровича - представника акцiонера - АТ "ЗНВКIФ "КIВI"; 

 

2. Пустовалову Еляну Едмундiвну - представника акцiонера - АТ "ЗНКIФ "Прайм Ессетс 

Кепiтал"; 

 

3. Атаманенко Раїсу Вiкторiвну - представника акцiонера - АТ "ЗНВКIФ "КIВI"; 

 

4. Комар Марiю Юрiївну - представника акцiонера - Ворушилiна Костянтина Миколайовича; 

 

5. Кацiмона Олександра Олександровича  - представника акцiонера АТ "ЗНКIФ "СОВА". 

 

Рiшенням Наглядової ради АТ "СК "Країна" (протокол № 28/2019 вiд 20.11.2019 р.) обрано 

Головою Наглядової ради Мишка А. Г. та Секретарем Наглядової ради  Атаманенко Р. В. 

 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Публiчного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя "Країна", якi вiдбулися  20 листопада 2019 року, змiнено тип акцiонерного 

товариства з  публiчного на приватне та найменування з Публiчного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя "Країна" (скорочене найменування  ПАТ "СК "Країна") на Акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя "Країна" (скорочене найменування  АТ "СК "Країна").  

 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що в Єдиному 

державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 21 

листопада 2019 року. 

 

 

 



Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 305 

 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 16 

 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 

39 

 

Фонд оплати працi: : 20849,5 тис. грн, у тому числi фонд оплати працi штатних працiвникiв 

20168,1 тис. грн. 

 

Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або 

зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi за перiод 2019 року у порiвняннi з 

2018 роком збiльшився у зв`язку з пiдвищенням рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, ростом 

середньої заробiтної плати на ринку працi та в сферi страхування, що в сою чергу призвело i до 

перегляду посадових окладiв працiвникам АТ "СК "Країна". На це також i повпливав i вiдтiк 

громадян за кордон, що призвело до дефiциту робочої сили, вiдповiдно роботодавець змушений 

залучати та утримувати трудовi ресурси i шляхом пiдвищення зарплат. 

 

Зазначається кадрова програма емiтента: Кадрова програма АТ "СК "Країна" спрямована на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Товариства: рiвень 

квалiфiкацiї працiвникiв забезпечується вiдповiдно до програми та плану графiкiв навчання 

працiвникiв, у тому числi i обов`язкове навчання керiвних кадрiв, головного бухгалтера та осiб, 

що вiдповiдають за фiнансовий монiторинг в "Центрi пiдготовки та перепiдготовки кадрiв та 

iнформацiйно-аналiтичного забезпечення страхової дiяльностi". 

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

1. МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ ("МТСБУ"), код за ЄДРПОУ 

21647131, мiсцезнаходження: Україна, 02154, м. Київ, Русанiвський бульвар, будинок 8. 

Поштова адреса: Україна, 02002, Київ-2, а/с 272. Асоцiйоване членство ПАТ "СК "КРАЇНА" з 

лютого 2005 року. Свiдоцтво № 122 вiд 24 березня 2005р. З 1997 року МТСБУ є членом 

мiжнародної системи авто-страхування "Зелена Картка"; 

 

2. АСОЦIАЦIЯ "НАЦIОНАЛЬНА АСОЦIАЦIЯ СТРАХОВИКIВ УКРАЇНИ" ("НАСУ") код за 

ЄДРПОУ 41697701, мiсцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ, вул. Демiївська, будинок 13, 

примiщення 5, офiс № 5, лiт. "А-15"; 

 

3. ДЕРЖАВНА АВIАЦIЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДЕРЖАВIАСЛУЖБА), код за ЄДРПОУ 

37536026, мiсцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 14, на 

пiдставi Наказу Державiаслужби вiд 17.01.2017 № 21 ПАТ "СК "Країна" 27.01.2017 

зареєстроване в Державiаслужбi та занесене до Реєстру страховикiв за порядковим номером 6. 



 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

немає 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

вiдсутнi 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика АТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" на 2019 рiк передбачена 

вiдповiдним Наказом №1/1 вiд 09.01.2019року.   

 

Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського 

облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для 

складання та подання фiнансової звiтностi. 

 

Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а 

саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

нормативними актами Нацкомфiнпослуг, обраним планом рахункiв бухгалтерського облiку 

активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, основними принципами Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, що 

визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй. 

 

Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є 

обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих 

бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку. 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї  фiнансової звiтностi, 

послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтiв перiодiв. 

 

Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування  облiковуються у вiдповiдностi до 

МСФЗ 4 "Страховi контракти". 

 

Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за  прямими укладеними 

договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiтичний облiк страхових 

платежiв здiйснюється за правилами страхування Компанiї та страхувальниками в розрiзi 

дирекцiй.   

 

 Поточний податок на прибуток розраховується  вiдповiдно до законодавства за ставками з 

податку на прибуток, якi дiяли станом на звiтну дату.  

 

 Витрати Товариства визнаються i нараховуються вiдповiдно до вимог III  Податкового кодексу 

України. Витрати визнаються на пiдставi первинних документiв, що пiдтверджують факт 

здiйснення витрат.  

 



Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основним 

засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї) 

бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду або для 

адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується. Об'єкт основних засобiв, який 

вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на баланс пiдприємства за собiвартiстю. 

Послiдуюча оцiнка основних засобiв здiйснюється згiдно моделi переоцiнки МСБО 16 "Основнi 

засоби".  

 

Пiсля визнання активом об'єкти основних засобiв слiд облiковувати за переоцiненою вартiстю, 

яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя. 

 

Переоцiнцi пiдлягають об'єкти основних засобiв такi, як земля, об'єкти нерухомостi та 

транспортнi засоби. Переоцiнка проводиться з достатньою регулярнiстю на основi ринкових 

свiдчень за допомогою незалежних оцiнювачiв. 

 

Переоцiнка щодо iнших об'єктiв основних засобiв не здiйснюється, їх справедливою вартiстю 

вважається iсторична собiвартiсть мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi 

накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв 

для бухгалтерського облiку розраховується  iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким 

рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, за мiнусом 

лiквiдацiйної вартостi, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв.  

 

Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi  до МСБО 38 

"Нематерiальнi активи".  

 

ематерiальний актив первiсно оцiнюється вiдповiдно до моделi  собiвартостi. Пiсля первiсного 

визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi собiвартостi, тобто 

вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення 

корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз 

застосуванням прямолiнiйного методу.  

 

Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариства визнаються, оцiнюються  i облiковуються 

згiдно з МСБО 2 "Запаси". Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей, яке 

оприбутковується за цiною придбання.  

 

Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної 

одиницi запасiв.  

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Компанiї визнаються, оцiнюються  i облiковуються згiдно з 

МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

пiдприємства". Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться на рахунку 14 "Довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї". 

 

Фiнансовi iнструменти Компанiї визнаються, оцiнюються  i облiковуються згiдно з МСБО 32 

"Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", 

МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9  

 

"Фiнансовi iнструменти ".  

 

Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями: 



 

Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат  

 

Фiнансовi активи, що оцiнюють за амортизованою собiвартiстю. 

 

 Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi.  

 

 Розмiр вiдстрочених аквiзицiйних витрат (DAC) на звiтну дату визначається за такою 

формулою: 

 

DAC= РНЗП* АC/ СП, де 

 

АС - аквiзицiйнi витрати за рiк 

 

РНЗП - резерв незаробленої премiя на звiтну дату 

 

СП - страхова премiя за рiк 

 

Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо. 

 

Для забезпечення виконання зобов'язань по договорам страхування створюються технiчнi 

резерви, склад яких та методи розрахунку за видами страхування  визначено у внутрiшнiй 

полiтицi АТ "СК "Країна" з формування технiчних резервiв, яка розроблена у вiдповiдностi до 

Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування 

життя, затвердженої Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання  у сферi 

ринкiв фiнансових послуг вiд 18 вересня 2018 року N 1638, а саме: 

 

резерв незароблених премiй;  

 

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;  

 

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;  

 

резерв коливань збитковостi. 

 

Резерв незароблених премiй: 

 

Страховик формує резерви незароблених премiй наступними методами, передбаченими 

Методикою №1638 вiд 18 вересня 2018 року: 

 

Метод "коефiцiєнта збитковостi"  

 

Метод "1/365" 

 

 Застосування методiв за видами страхування наведено у чиннiй у внутрiшнiй полiтицi АТ "СК 

"Країна" з формування технiчних резервiв. 

 

Резерви заявлених збиткiв 

 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (reported but not settled claims reserve - RBNS), - 

оцiнка обсягу зобов'язань для здiйснення страхових виплат (страхового вiдшкодування) за 



заявленими вимогами, включаючи витрати на врегулювання збиткiв 3%, якi не врегульовано або 

врегульовано не в повному обсязi на дату розрахунку та виникли у зв'язку з подiями, що мали 

ознаки страхових випадкiв, якi мали мiсце в розрахунковому або попереднiх перiодах, та про 

факт настання яких повiдомлено.  

 

Резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi 

 

Розрахунок здiйснюється одним iз двох актуарних методiв: 

 

Метод Борнхуеттера-Фергюссона 

 

Метод лiнiйної комбiнацiї актуарних методiв 

 

Застосування методiв за видами страхування наведено у чиннiй у внутрiшнiй полiтицi ПАТ "СК 

"Країна" з формування технiчних резервiв. 

 

Резерви коливань збитковостi 

 

Резерв коливань збитковостi розраховується тiльки за договорами обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 

Бухгалтерський облiк Товариства здiйснювався автоматизовано з використанням комп'ютерної 

програми бухгалтерського облiку "Унiверсал" та комп'ютерної  програми по облiку заробiтної 

плати "IС ПРО". 

 

Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно,  в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 

Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

АТ "СК "Країна" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих 27 лiцензiй на здiйснення 

добровiльних та обов'язкових видiв страхування, виданих Державною комiсiю з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України / Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 



регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi ПАТ "СК "Країна" 

розмiр:  

 

2015 рiк: 

 

Дата Дебет Кредит Сума Коментар  

 

16.06.15 97.1 35.2 20 330 871,60 реалiзацiя цп по дог No БВ-436/15 от 16.06.2015 

 

21.12.15 97.1 35.2 12 500 000,00 реалiзацiя цп по догNo БВ-1070/15 от 21.12.2015 

 

Разом: 32 830 871,60  

 

2016 рiк: 

 

У ПАТ "СК "Країна" 10% вiд загальної вартостi активiв на початок звiтного перiоду складає 18 

920 тис. грн. Протягом 2016 року операцiї з активами , якi призвели до змiни обсягiв та/або 

структури активiв страховика на таку чи бiльшу суму вiдсутнi. 

 

2017 рiк: 

 

У ПАТ "СК "Країна" 10% вiд загальної вартостi активiв на початок звiтного перiоду складає 24 

090 тис. грн. Протягом 2017 року операцiї з активами, якi призвели до змiни обсягiв та/або 

структури активiв страховика на таку чи бiльшу суму, вiдсутнi. 

 

2018 рiк: 

 

У ПАТ "СК "Країна" 10% вiд загальної вартостi активiв на початок звiтного перiоду складає 23 

942 тис. грн. Протягом 2018 року операцiї з активами, якi призвели до змiни обсягiв та/або 

структури активiв страховика на таку чи бiльшу суму, вiдсутнi. 

 

2019 рiк: 

 

В АТ "СК "Країна" 10% вiд загальної вартостi активiв на початок звiтного перiоду складає 22 

683,6 тис. грн. Протягом 12 мiсяцiв 2019 року операцiї з активами , якi призвели до змiни обсягiв 

та/або структури активiв страховика на таку чи бiльшу суму вiдсутнi. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 



Основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi АТ "СК "Країна" за її фактичним 

мiсцезнаходженням: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвiз, буд. 7, 9-й поверх, та 

мiсцезнаходженням вiдокремлених пiдроздiлiв АТ "СК "Країна". 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Проблеми вiдсутнi. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

За рахунок коштiв статутного капiталу та прибутку. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Невиконанi договори вiдсутнi 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Здiйснення операцiйної дiяльностi зi страхування з метою отримання прибутку. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки не проводились. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

У АТ "СК "Країна" вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на 

суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства або дочiрнiх пiдприємств станом на початок 

року, стороною в яких вступає АТ "СК "Країна", його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, 

стороною в яких виступають посадовi особиТовариства. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори акцiонери згiдно реєстру Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий недиверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний фонд 

"СОВА", 

 

Акцiонерне товариство"Закритий 

недиверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний фонд 

"КIВI", 

 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий недиверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний фонд 



"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ", 

 

Ворушилiн Костянтин Миколайович, 

 

Зiмiн  Олег Петрович,  

 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЛАД"  

 

 

Наглядова рада Колегiальний орган, обирається на ЗЗА 

щорiчно (Протокол рiчних ЗЗА №45 вiд 

17.04.2019, строком до наступних ЗЗА). 

 

Колегiальний орган, обирається на ЗЗА 

щорiчно (Протокол позачергових ЗЗА 

№46 вiд 20.11.2019, строком до 

наступних ЗЗА,). 

1. Голова Наглядової ради ПАТ 

"СК "Країна" Мишко А.Г. 

 

2. Член Наглядової ради ПАТ "СК 

"Країна" Пустовалова Е.Е. 

 

3. Член Наглядової ради ПАТ "СК 

"Країна" Атаманенко Р.В. 

 

4. Член Наглядової ради ПАТ "СК 

"Країна" Комар М.Ю. 

 

5. Член Наглядової ради ПАТ "СК 

"Країна" незалежний директор Шуляк 

Р.С. 

 

 

 

1. Голова Наглядової ради АТ "СК 

"Країна" Мишко А.Г. 

 

2. Член Наглядової ради АТ "СК 

"Країна" Пустовалова Е.Е. 

 

3. Член Наглядової ради АТ "СК 

"Країна" Атаманенко Р.В. 

 

4. Член Наглядової ради АТ "СК 

"Країна" Комар М.Ю. 

 

5. Член Наглядової ради АТ "СК 

"Країна" Кацiмон О. О. 

 

 

Правлiння Голова та члени Правлiння (Протокол 

НР №02/2019 вiд 30.01.2019 , обрання 

строком на 3 роки) 

1. Голова Правлiння ПАТ "СК 

"Країна" Наконечний О.В. 

 

2. Член Правлiння ПАТ "СК 

"Країна" Мороз Л.I. 

 

3. Член Правлiння ПАТ "СК 

"Країна" Довгаленко Д.I. 

 

4. Член Правлiння ПАТ "СК 

"Країна" Мазуркевич С.Л. 



Ревiзiйна комiсiя 

Товариства 

(Ревiзiйна комiсiя) 

або Ревiзор 

Товариства 

(Ревiзор). 

Ревiзор  Мохнатко Ольга Леонiдiвна (Протокол 

ЗЗА №44 вiд 26.04.2018, обрано 

строком на 3 роки). 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Наконечний Олександр Васильвич 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "Калина", 36218498, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А, Голова Наглядової ради; 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А, Голова Правлiння. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.02.2019, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Освiта вища  економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 

спецiальнiсть "Фiнанси", квалiфiкацiя - магiстр з страхового менеджменту. 

 

Призначено на посаду згiдно з Протоколом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" №02/2019 вiд 

30.01.2019. 

 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття iншої iнформацiї, розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною 

iнформацiєю. 

 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мороз Леонiд Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А,член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння з фiнансiв та економiки. 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.02.2019, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Освiта вища економiчна, НТУУ "Київський полiтехнiчний iнститут", спецiальность 

"Маркетинг у виробничiй сферi", квалiфiкацiя - менеджер-маркетолог. Призначено на посаду 

згiдно з Протоколом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" №02/2019 вiд 30.01.2019.Вiдсутня 

непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття iншої iнформацiї, розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Довгаленко Дмитро Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "Калина", 36218498, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А, член Наглядової ради; 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А,член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння зi страхування. 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.02.2019, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Освiта вища екнономiчна, Киiвський унiверситет iм. Т. Шевченка, спецiальнiсть 

"Менеджмент органiзацiї", квалiфiкацiя - менеджер-економiст. Призначено на посаду згiдно з 

Протоколом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" №02/2019 вiд 30.01.2019.Вiдсутня непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої 

iнформацiї, розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 



2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мазуркевич Свiтлана Леонiдiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А,член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння з розвитку регiональної мережi. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.02.2019, обрано 3 роки 

9) Опис 

  Призначено на посаду згiдно з Протоколом Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" 

№02/2019 вiд 30.01.2019. 

 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття iншої iнформацiї, розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною 

iнформацiєю. 

 

 

 

1) Посада 

 Член (Голова) Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мишко Андрiй Григорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А,директор з врегулювання; Радник 

Голови Правлiння 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А,член (Голова) Наглядової ради. 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.11.2019, обрано строком до наступних ЗЗА 

9) Опис 



 17.04.2019 обрано як представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК", 20.11.2019 обрано як 

представника акцiонера - АТ "ЗНВКIФ "КIВI";Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пустовалова Еляна Едмундiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А, Директор з корпоративних 

продажiв 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А, член Наглядової ради. 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.11.2019, обрано строком до наступних ЗЗА 

9) Опис 

 Представник акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ" 

 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Атаманенко Раїса Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Посади за останнi 5 рокiв 

 

ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А, директор з розвитку особистих 

видiв страхування; 

 



ПАТ "СК "Країна", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А,  член Наглядової ради. 

 

За сумiсництвом: заступник директора ТОВ "Країна-Медасистанс" з 03.03.2015, ЄДРПОУ 

39484719,  м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.11.2019, обрано строком до наступних ЗЗА 

9) Опис 

 17.04.2019 обрано як представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК", 20.11.2019 обрано як 

представника акцiонера - АТ "ЗНВКIФ "КIВI";Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Комар Марiя Юрiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1986 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "Країна",20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А,   начальник юридичного 

управлiння. 

 

ПАТ "СК "Калина", 36218498, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А, незалежний директор 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.11.2019, обрано строком до наступних ЗЗА 

9) Опис 

 Представник акцiонера - Ворушилiна Костянтина Миколайовича. Вiдсутня непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої 

iнформацiї. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шуляк Раїса Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 



6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "МIБ", 35810511, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк", 35810511,  м. Київ, вул. Лаврська, 16, начальник 

вiддiлу неторговельнiх операцiй. 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 17.04.2019, обрано строком до наступних ЗЗА 

9) Опис 

 незалежний директор 

 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

 

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кацiмон Олександр Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "КРАЇНА", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А, начальник управлiння 

внутрiшньої безпеки 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.11.2019, обрано строком до наступних ЗЗА 

9) Опис 

  представника акцiонера - АТ "ЗНКIФ "СОВА".Вiдсутня непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

1) Посада 

 Ревiзор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мохнатко Ольга Леонiдiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 



  

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "АФ "Європейська аудиторська група", 32597168, Перелiк попереднiх посад 

протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Європейська аудиторська група", бухгалтер; 

 

ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцiй", Голова Ревiзiйної комiсiї. 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано строком на три роки 

9) Опис 

 Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Колiушко Олена Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, ПАТ "СК "КРАЇНА", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 

29 А, головний бухгалтер згiдно з Наказом №К-425 вiд 29.11.2010р. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.12.2012, обрано безстроково 

9) Опис 

 Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

 

 

 

 

1) Посада 

 Внутрiшнiй аудитор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гонак Геннадiй Андрашович 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "КРАЇНА", 20842474, Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: 

 

ПАТ "СК "КРАЇНА", 20842474, м. Київ, вул. Електрикiв, 29 А внутрiшнiй аудитор. Призначений 

на посаду внутрiшнього аудитора з 01.02.2012 року на пiдставi Протоколу НР №01/12 вiд 

31.01.2012р 

 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.02.2012, обрано безстроково 

9) Опис 

 Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Акцiонерне товариство 

"Закритий 

недиверсифiкований 

венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд "КIВI" 

41262601 

04176, Україна, Київська обл., 

Подiльський р-н, Київ, 

Електрикiв, 29А 

23,939755 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Закритий 

недиверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний 

фонд "ПРАЙМ ЕССЕТС 

КЕПIТАЛ" 

33549199 

04176, Україна, Київська обл., 

Подiльський р-н, Київ, 

Електрикiв, 29А 

49,996027 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Закритий 

недиверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний 

фонд "СОВА" 

34294419 

04176, Україна, Київська обл., 

Подiльський р-н, Київ, 

Електрикiв, 29А 

9,766993 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю"ЛАД" 
32478960 

04212, Україна, Київська обл., 

Київ, Малиновського, 11, кв. 306 
3,822562 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Нацiональний 

депозитарiй України" 

30370711 
04107, Україна, Київська обл., 

Київ, Тропiнiна 7-Г 
0,002959 



Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Ворушилiн Костянтин Миколайович 4,980801 

Зiмiн Олег Петрович 7,4909 

Усього 99,999997 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
АТ "СК "Країна" має прибуткову дiяльнiсть за 2019 рiк, отримало прибуток  у сумi  468 тис. грн. 

Товариство має кредитний рейтинг (рейтинг фiнансової стiйкостi) за нацiональною рейтинговою 

шкалою на рiвнi uaAA+. (рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"). 

 

Не вiдомi подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть 

дiяльностi АТ "СК "Країна", крiм обставин непереборної сили, як то:  вiйна, збройний конфлiкт 

або серйозна погроза такого конфлiкту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, 

блокадами, вiйськовим ембарго, дiї iноземного ворога, загальна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi 

дiї, оголошена та неоголошена вiйна, дiї суспiльного ворога, збурення, акти тероризму, диверсiї, 

пiратства, безлади, вторгнення, блокада, революцiя, заколот, повстання, масовi заворушення, 

експропрiацiя, примусове вилучення, захоплення пiдприємств, реквiзицiя, блокада, ембарго, 

заборона (обмеження) експорту/iмпорту  тощо. Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, 

можна зробити висновок, що Товариство фiнансово-стiйке, має лiквiдний баланс, вiрогiдностi 

банкрутства немає.  

 

Товариство має намiр продовжувати дiяльнiсть як небанкiвська фiнансова установа в наданнi 

iнших фiнансових послуг. 

 

Фiнансова ситуацiя Товариства станом на 31 грудня 2019 року свiдчить про стабiльнiсть i 

платоспроможнiсть Товариства.  

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
АТ "СК "Країна" протягом 2019 року має прибуткову дiяльнiсть. Так, за 2019 рiк отримало 

прибуток  у сумi  468 тис. грн., за 9 мiсяцiв 2019 року -7798 тис. грн., за пiврiччя 2019 року 5832 

тис. грн., за 1 квартал 2019 року -3668 тис. грн. Товариство має  кредитний рейтинг (рейтинг 

фiнансової стiйкостi) за нацiональною рейтинговою шкалою на рiвнi uaAA+. (рейтингове 

агентство "Експерт-Рейтинг"). Страховi премiї за 2019 рiк складають 431018 тис.грн, в т.ч за 1 

квартал 2019 року - 97663 тис.грн.; за 2 квартал 2019 року -107434 тис. грн., за 3 квартал 2019 

року -110001  тис. грн., за 4 квартал 2019 року -115920 тис. грн. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
немає 

 



1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
немає 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
немає 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтент керується власними Принципами (кодексом) корпоративного управлiння  

затвердженого позачерговими Загальними зборами акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА", затверджена Протоколом №46 вiд 

20.11.2019 р. (попередня редакцiя затверджена Протоколом ЗЗА вiд 26.04.2016 року № 42), що 

розмiщений на веб-сайтi www.krayina.com   

 

АТ "СК "Країна" дотримувалась Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння (в новiй 

редакцiї), затвердженого рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "СК "Країна" (далi - 

ЗЗА) (протокол № 42 вiд 26.04.2016), розмiщеного на власному веб-сайтi 26.04.2016, 

повiдомлення опублiковано у бюлетенi "Вiдомостi НКЦПФР" № 47 (2301) вiд 11.03.2016, та 

дотримується Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння (в новiй редакцiї), затвердженого 

рiшенням рiчних ЗЗА (протокол № 46 вiд 20.11.2019), розмiщеного на власному веб-сайтi 

20.11.2019.  

 

Система корпоративного управлiння у АТ "СК "Країна" вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

Вiдповiдно до рiчного звiту, iнформацiя про стан корпоративного управлiння повно та 

достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння АТ "СК 

"Країна" та результати їх функцiонування. 

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
власний 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначену законодавством. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
вiдхилень немає 

 



3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 17.04.2019 

Кворум зборів 83,702775 

Опис Перелiк питань, включених до проекту порядку денного: 

 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття 

рiшення про припинення їх повноважень. 

 

2. Схвалення рiшення Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" про 

затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування 

на Загальних зборах. 

 

3. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 

Наглядової ради ПАТ "СК "Країна". 

 

4. Визначення кiлькiсного складу членiв Наглядової ради ПАТ "СК 

"Країна". 

 

5. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "СК "Країна". 

 

6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "СК "Країна", 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 

на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 

 

7. Розгляд звiту Правлiння ПАТ "СК "Країна" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ "СК "Країна". 

 

8. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ 

"СК "Країна". 

 

9. Розгляд звiту Ревiзора ПАТ "СК "Країна" про результати фiнансово-

господарської дiяльностi ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк на пiдставi 

висновку аудитора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Ревiзора ПАТ "СК "Країна". 

 

10. Визначення порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПАТ "СК 

"Країна" за 2018 рiк. 

 

11. Затвердження рiчного звiту ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк. 

 

12. Розгляд звiту про корпоративне управлiння ПАТ "СК "Країна" за 

2018 рiк. 

 

13. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв у 



ходi поточної господарської дiяльностi, якi можуть вчинятися ПАТ "СК 

"Країна" до 17.04.2020 року вiдносно страхування, перестрахування, з 

граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, що перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

за 2018 рiк. 

 

14. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. 

 

Результати голосування по всiх питання порядку денного: 

 

"ЗА" - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мiльйонiв сто сорок три тисячi триста 

вiсiмдесят дев`ять) голосiв Акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

 

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв; 

 

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 (нуль) голосiв. 

 

Загальний опис прийнятих рiшень: 

 

 Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: голова Лiчильної комiсiї - 

Якушова Н.Е, член Лiчильної комiсiї Ходарченко В.М., член Лiчильної 

комiсiї - Панков Д.В. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї 

- з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв 

Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки 

голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв 

Лiчильної комiсiї припиняються. 

 

Схвалити рiшення Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" про затвердження 

порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних 

зборах 17.04.2019 р Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв 

для голосування на Загальних зборах 17.04.2019 р. шляхом їх пiдписання 

Головою Реєстрацiйної комiсiї до початку реєстрацiї Акцiонера 

(представника акцiонера) для участi у ЗЗА. 

 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "СК "Країна": 

 

Мишка Андрiя Григоровича; 

 

Пустовалової Еляни Едмундiвни; 

 

Атаманенко Раїси Вiкторiвни;  

 

Комар Марiї Юрiївни; 

 

Шуляк Раїси Сергiївни. 

 

Кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" становить 5 осiб. 

 



IОбрати членами Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" 5 (п'ятьох) осiб на 

строк до наступних рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Країна": 

 

Мишка Андрiя Григоровича - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ 

"ВIК"; 

 

Пустовалову Еляну Едмундiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ 

"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ"; 

 

Атаманенко Раїсу Вiкторiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ 

"ВIК";  

 

Комар Марiю Юрiївну - представника акцiонера - Ворушилiна Костянтина 

Миколайовича; 

 

Шуляк Раїсу Сергiївну - незалежного директора. 

 

Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради, уповноважити Голову Правлiння ПАТ "СК "Країна" 

Наконечного О.В. пiдписати вiд iменi      ПАТ "СК "Країна" цивiльно-

правовi договори з членами Наглядової ради.  

 

Затвердити звiт Правлiння ПАТ "СК "Країна" про результати фiнансово-

господарської дiяльностi ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк. 

 

Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" за пiдсумками 2018 

року. 

 

Затвердити звiт Ревiзора ПАТ "СК "Країна" про результати фiнансово-

господарської дiяльностi ПАТ "СК "Країна" за пiдсумками 2018 року на 

пiдставi висновку аудитора Направити нерозподiлений прибуток ПАТ "СК 

"Країна" за 2018 рiк в сумi 3 087338,00 (три мiльйони вiсiмдесят сiм тисяч 

триста тридцять вiсiм грн. 00 коп.) гривень в рахунок резервного капiталу 

ПАТ "СК "Країна". 

 

Направити нерозподiлений прибуток ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк в сумi 

3 087338,00 (три мiльйони вiсiмдесят сiм тисяч триста тридцять вiсiм грн. 

00 коп.) гривень в рахунок резервного капiталу ПАТ "СК "Країна". 

 

Визнати повноту i достовiрнiсть фiнансових звiтiв та затвердити рiчний 

баланс ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк i фiнансову звiтнiсть ПАТ "СК 

"Країна" за 2018 рiк. Затвердити рiчний звiт ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк. 

 

Прийняти до вiдома звiт про корпоративне управлiння ПАТ "СК "Країна" 

за 2018 рiк. 

 

Схвалити укладення ПАТ "СК "Країна" до 17.04.2020 року договорiв 

страхування,  перестрахування зi страховою сумою, що не перевищує 

200% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк. 

 



Затвердити Статут ПАТ "СК "Країна" у новiй редакцiї. Уповноважити 

Голову Правлiння ПАТ "СК "Країна" Наконечного О.В. пiдписати Статут         

ПАТ "СК "Країна" в новiй редакцiї та вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України  зареєструвати Статут ПАТ "СК "Країна" в новiй 

редакцiї вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.  

 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 20.11.2019 

Кворум зборів 73,935782 

Опис Проведеннi за iнiцiюванням Правлiння. 

 

Перелiк питань, включених до проекту порядку денного: 

 

1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 

 

2. Схвалення рiшення Наглядової ради ПАТ "СК "КРАЇНА" про 

затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування 

на позачергових Загальних зборах акцiонерiв. 

 

3. Про змiну типу ПАТ "СК "КРАЇНА". 

 

4. Про змiну назви ПАТ "СК "КРАЇНА". 

 

5. Про затвердження змiн до Статуту ПАТ "СК "КРАЇНА", шляхом 

викладення Статуту в новiй редакцiї. Затвердження Статуту в новiй 

редакцiї. 

 

6. Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання Статуту 

Товариства у новiй редакцiї. 

 

7. Про внесення та затвердження  змiн до Положень, що 

регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 

 

8. Про затвердження принципiв (кодекс) корпоративного управлiння 

Товариства у новiй редакцiї. 

 

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 

Наглядової ради Товариства. 

 

10. Визначення кiлькiсного складу членiв Наглядової ради ПАТ "СК 

"Країна". 

 

11. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради 

Товариства. 

 

12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових 



договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 

ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 

Наглядової ради. 

 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. 

 

Результати голосування по всiх питання порядку денного: 

 

"ЗА" - 48 708 894 (сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот вiсiм тисяч вiсiмсот 

дев'яносто чотири) голоси Акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗЗА 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

 

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв; 

 

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 (нуль) голосiв. 

 

Загальний опис прийнятих рiшень: 

 

Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: голова Лiчильної комiсiї - 

Якушова Н.Е., член Лiчильної комiсiї - Алiєва О.Ю., член Лiчильної комiсiї 

- Ходарченко В.М. 

 

Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних 

зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв Лiчильна комiсiя 

зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля 

пiдписання якого повноваження обраних членiв Лiчильної комiсiї 

припиняються. 

 

Схвалити рiшення Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" про затвердження 

порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на 

позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Засвiдчити печаткою ПАТ "СК 

"Країна" пiдпис Акцiонера (представника акцiонера) в бюлетенi для 

голосування та в бюлетенi для кумулятивного голосування на Загальних 

зборах ПАТ "СК "Країна".  

 

Змiнити тип акцiонерного товариства з Публiчного акцiонерного 

товариства на Приватне акцiонерне товариство. 

 

Змiнити назву/найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА". 

 

Затвердити змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю статуту Товариства. 

 

Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати Статут АТ "СК 

"КРАЇНА" в новiй редакцiї, а також будь-якi iншi документи, необхiднi для 

реєстрацiї Статуту. 

 

Внести та затвердити змiни до Положення "ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ 



АКЦIОНЕРIВ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА", шляхом викладення його у новiй 

редакцiї; 

 

Внести та затвердити змiни до Положення "ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА", шляхом викладення його у новiй редакцiї; 

 

Внести та затвердити змiни до Положення "ПРО РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА", шляхом викладення його у новiй редакцiї; 

 

Внести та затвердити змiни до Положення "ПРО ПРАВЛIННЯ 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КРАЇНА", шляхом викладення його у новiй редакцiї. 

 

Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управлiння 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА", 

шляхом викладення його у новiй редакцiї. 

 

Припинити повноваження дiючих (на момент проведення "20" листопада 

2019 року позачергових ЗЗА) членiв Наглядової ради ПАТ "СК "КРАЇНА": 

Мишка А.Г, Пустовалової Е.Е., Атаманенко Р.В., Комар М.Ю., Шуляк  Р.С. 

 

Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 5 осiб. 

 

Обрати членами Наглядової ради АТ "СК "Країна" 5 (п'ятьох) осiб на строк 

до наступних рiчних ЗЗА Товариства. 

 

Мишка Андрiя Григоровича представника акцiонера - АТ "ЗНКIФ "КIВI"; 

 

Пустовалову Еляну Едмундiвну представника акцiонера - АТ "ЗНКIФ 

"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ"; 

 

Атаманенко Раїсу Вiкторiвну представника акцiонера - АТ "ЗНКIФ "КIВI"; 

 

Комар Марiю Юрiївну представник акцiонера - Ворушилiна Костянтина 

Миколайовича; 

 

Кацiмона Олександра Олександровича представника акцiонера - АТ 

"ЗНКIФ "СОВА". 

 

Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради, уповноважити Голову Правлiння Наконечного О.В. 

пiдписати вiд iменi  Товариства цивiльно-правовi договори з членами 

Наглядової ради.  

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 



останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 



Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

Нi 

Інше (зазначити) НI 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Мишко Андрiй 

Григорович 

Голова Наглядової Ради  X 

Опис:  

Пустовалова Еляна 

Едмундiвна 

Член Наглядової Ради  X 

Опис:  

Атаманенко Раїса 

Вiкторiвна 

Секретар Наглядової Ради  X 

Опис:  

Комар Марiя Юрiївна Член Наглядової Ради  X 

Опис:  



Кацiмон Олександр 

Олександрович 

Член Наглядової Ради  X 

Опис:  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
 Протягом 2019 року вiдбулось 29 засiдань Наглядової ради. Дiяльнiсть НР регулюється 

Статутом АТ "СК "Країна" та Положенням про Наглядову раду АТ "СК "Країна". 

 

Загальний опис прийнятих рiшень: 

 

1. Обрано Голову та членiв Правлiння ПАТ "СК "Країна"; 

 

2. Уповноважено Голову Правлiння Наконечного О.В. представляти iнтереси ПАТ "СК 

"Країна" на загальних зборах ТОВ "Сеал Трейд" (код ЄДРПОУ  40087506) з правом пiдписання 

протоколу та iнших документiв; 

 

3. Ухвалено рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" 

17.04.2019 р.; Затверджено  форму  i  текст  бюлетенiв  для  голосування  на  рiчних  ЗЗА 

17.04.2019 р.; Рекомендовано ЗЗА затвердити звiти Правлiння, Наглядової ради, Ревiзора, про 

корпоративне управлiння, рiчний звiт за 2018 рiк, що виносяться на розгляд ЗЗА ПАТ "СК 

"Країна"; 

 



4. Обрано Голову Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" Мишка А.Г. та Секретаря Наглядової 

ради Атаманенко Р.В.; 

 

5. Прийнято до вiдома звiти Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

ПАТ "СК "Країна" за I, II та III квартали 2019 року; 

 

6. Уповноважено Голову Правлiння Наконечного О.В. представляти iнтереси ПАТ "СК 

"Країна" на загальних зборах ТОВ "Калина-автолiзинг" (код ЄДРПОУ  36218498), з правом 

пiдписання протоколу та iнших документiв; 

 

7. Уповноважено Голову Правлiння Наконечного О.В. представляти iнтереси ПАТ "СК 

"Країна" на загальних зборах ТОВ "Країна-асистанс" (код ЄДРПОУ 36472763) з правом 

пiдписання протоколу та iнших документiв; 

 

8. Прийнято рiшення про купiвлю 100% статутного капiталу ТОВ "Сеал агро" (код 

ЄДРПОУ  43177877) та рiшення про припинення ТОВ "Сеал агро" шляхом лiквiдацiї;  

 

9. Ухвалено рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК 

"Країна" 20.11.2019 р.; Затверджено  форму  i  текст  бюлетенiв  для  голосування  на  рiчних  

ЗЗА 20.11.2019 р.; 

 

10. Обрано Голову Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" Мишка А.Г. та Секретаря Наглядової 

ради Атаманенко Р.В. 

 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

Нi 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Правлiння: 

 

 

 

Голова Правлiння - Наконечний Олександр 

Васильович;  

 

 

 

Член Правлiння - Мороз Леонiд Iванович; 

 

Голова та члени Правлiння зобов'язанi: 

 

- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 

розумно та не перевищувати своїх 

повноважень; 

 

- керуватись у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом, 

Положенням "Про Правлiння", iншими 

внутрiшнiми документами Товариства; 

 



  

 

Член Правлiння - Довгаленко Дмитро 

Iванович; 

 

  

 

Член Правлiння  -  Мазуркевич Свiтлана 

Леонiдiвна. 

 

 

- виконувати рiшення прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; 

 

- брати участь у засiданнях Правлiння, 

завчасно повiдомляти про неможливiсть взяти 

участь у засiданнi Правлiння iз зазначенням 

причини; брати участь у - засiданнях 

Наглядової ради на вимогу Голови 

Наглядової ради та Загальних зборiв з правом 

дорадчого голосу; 

 

- дотримуватися встановленої у Товариствi 

iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

конфiденцiйну iнформацiю, включаючи 

комерцiйну таємницю, яка - стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена 

Правлiння, особам, якi не мають доступу до 

такої iнформацiї, а також не використовувати 

її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

 

- контролювати пiдготовку i своєчасне 

надання матерiалiв до засiдань Правлiння в 

межах питань, що вiдносяться до компетенцiї 

окремого члена Правлiння; 

 

- завчасно готуватися до засiдань Правлiння, 

зокрема, знайомитись з пiдготовленими до 

засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi - 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та 

спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних 

структурних пiдроздiлiв Товариства 

вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. 

 

- своєчасно надавати Наглядовiй радi, 

Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору), внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i 

достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. 

 

 

Опис Згiдно статуту Товариства та Положення 

"Про Правлiння" 

 

Примітки 
Протягом 2019 року вiдбулося 43 засiдання Правлiння, на яких були ухваленi наступнi рiшення: 

 

1. Затверджено внутрiшню полiтику Товариства з формування технiчних резервiв. 



 

2. Внесено змiни до бюджету регiональних пiдроздiлiв Компанiї на 2019р., затверджено 

умови нарахування i виплати мотивацiї додатково до сум комiсiї, розмiрiв НВС, iнших 

винагород агентам та посередникам.  

 

3. Створено вiдокремлений пiдроздiл РД "Голосiївська"  м. Київ, ЦП "Хортиця" у складi ОД 

в          м. Запорiжжя ПАТ "СК "Країна", а також затверджено бюджет доходiв та витрат таких 

пiдроздiлiв.    

 

4. Проведено реорганiзацiю та перейменування управлiння реклами та PR ПАТ "СК 

"Країна" та управлiння страхової аналiтики та маркетингу ПАТ "СК "Країна". 

 

5. Переглянуто з травня 2019 р. показники бюджетiв ЦП в м. Днiпро, Волинської РД, РД 

"Київ - Сiтi", Київської мiської дирекцiї, Київської ОД, РД "Лiвобережна", Одеської ОД, 

Сумської РД, Тернопiльської РД, Харкiвської РД, ЦП м. Херсон, РД в м. Бориспiль.  

 

6. Проведено повну iнвентаризацiю бланкiв полiсiв ОСЦПВВНТЗ та стiкерiв до них 

шляхом їх повернення до Головного офiсу Компанiї у наступних вiдокремлених структурних 

пiдроздiлах: Iвано-Франкiвськiй РД, Кiровоградськiй РД, Одеськiй РД, Харкiвськiй РД, ЦП в м. 

Днiпро, Київськiй мiськiй дирекцiї, Одеськiй ОД, Черкаськiй РД, Тернопiльськiй РД, 

Харкiвськiй РД, ЦП в м. Балаклiя, ОД в  м. Запорiжжя, Полтавськiй ОД, РД "ЦСП" в м. Києвi, 

РД "Київ -Сiтi", Херсонськiй РД, ЦП у  м. Iршава, Днiпропетровськiй РД, Запорiзькiй РД, РД в 

м. Бориспiль, РД у м. Кривiй Рiг, ЦП "Волинь", ЦП у м. Чернiгiв, ЦП у м. Марiуполь, 

Житомирськiй  РД, Львiвськiй РД, РД "Лiвобережна" у м. Києвi, ОД в м. Рiвне, Сумськiй РД, ЦП 

в м. Харкiв, ЦП в м. Мукачево, Чернiвецькiй РД. 

 

7. Внесено змiни в Додаток 2 (договiр добровiльного страхування майна юридичних осiб з 

додатками до нього) протоколу Правлiння  ПАТ "СК "Країна" №10 вiд 02.04.2018 року та 

затверджено його у новiй редакцiї. 

 

8. Переглянуто з серпня 2019р. показники бюджетiв РД "Київ - Сiтi", ЦП в м. Чернiгiв, РД 

"ЦСП" в м. Києвi, Київської ОД, РД "Лiвобережна", Сумської РД, Тернопiльської РД, ЦП в м. 

Херсон.  

 

9. Доповнено Положення про порядок врегулювання страхових випадкiв, затверджене 

протоколом Правлiння ПАТ "СК "Країна" №23 вiд 02.10.2012 року, Додатком №33 - "Страховий 

акт" по договорам ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподiяну життю та здоров'ю потерпiлим особам.     

 

10. Направлено Наглядовiй радi ПАТ "СК "Країна" вимогу щодо скликання позачергових 

Зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Країна". 

 

11.  Переглянуто з листопада 2019 р. показники бюджетiв Харкiвської РД, РД "Центр 

страхових послуг", ЦП в м. Харкiв, Сумської РД, Одеської ОД, Київської мiської дирекцiї, РД 

"Лiвобережна".   

 

12. Перейменовано вiдокремленi пiдроздiли АТ "СК "КРАЇНА" у зв'язку iз змiною 

найменування АТ "СК "Країна" на пiдставi протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

№46 вiд 20.11.2019 року. 

 

13.  Переглянуто умови нарахування i виплати мотивацiї за оптимiзацiю суми збиткiв 

(економiї) за договорами ОСЦПВВНТЗ з 1 кварталу 2020 р.  



 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 



 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 



За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Вiдповiдно до положення  про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) проводиться 

планова щорiчна перевiрка. 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Акцiонерне товариство"Закритий 

недиверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний фонд 

"КIВI" 

41262601 23,939755 

2 Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий недиверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний фонд 

"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ" 

33549199 49,996027 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Немає обмежень, окрiм тих, що 

передбаченi чинним законодавством 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента визначається в Статутi Товариства, 



Положеннях про Правлiння, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), що розмiщенi 

на сайтi www.krayina.com та вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Винагороди 

та компенсацiї за 2019 рiк не виплачувались, оскiльки такi особи в 2019 роцi не звiльнялись.  

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб емiтента передбаченi Статутом Товариства, Положеннями про 

Правлiння, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), що розмiщенi на сайтi 

www.krayina.com., посадовими iнструкцiями та нормами чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Аудитором не виявлено фактiв викривлення iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння.  

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Звiт про корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КРАЇНА" за 2019 рiк вiд  "20" лютого  2020року 

 

Вiдповiдно до ст. 122 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг", АТ "СК "Країна" пiдготовлено звiт про корпоративне управлiння за 2019 

рiк з розгляду наступних питань:  

 

1. Мета провадження дiяльностi АТ "СК "Країна": 

 

Пiдприємницька дiяльнiсть у сферi страхування з метою отримання прибутку: страхування, 

перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням 

страхових резервiв та їх управлiнням.  

 

АТ "СК "Країна" здiйснює усi види обов'язкового, добровiльного страхування та 

перестрахування згiдно з законодавством України, на якi вона отримала лiцензiї Держфiнпослуг, 

Нацкомфiнпослуг. 

 

2. Дотримання/недотримання  принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 

на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року: 

 

АТ "СК "Країна" дотримувалась Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння (в новiй 

редакцiї), затвердженого рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "СК "Країна" (далi - 

ЗЗА) (протокол № 42 вiд 26.04.2016), розмiщеного на власному веб-сайтi 26.04.2016, 

повiдомлення опублiковано у бюлетенi "Вiдомостi НКЦПФР" № 47 (2301) вiд 11.03.2016, та 

дотримується Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння (в новiй редакцiї), затвердженого 

рiшенням рiчних ЗЗА (протокол № 46 вiд 20.11.2019), розмiщеного на власному веб-сайтi 

20.11.2019.  

 

Система корпоративного управлiння у АТ "СК "Країна" вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

Вiдповiдно до рiчного звiту, iнформацiя про стан корпоративного управлiння повно та 

достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння АТ "СК 



"Країна" та результати їх функцiонування. 

 

3. Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за АТ "СК "Країна"),  

їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк:  

 

Власники iстотної участi АТ "СК "Країна" станом на 01.01.2019: 

 

Найменування  

 

юридичної особи,  

 

країна реєстрацiї  Дата та номер запису в  Єдиному державному реєстрi про проведення 

державної реєстрацiї юридичної особи, орган реєстрацiї  Мiсце 

 

знаходження Iдентифi 

 

кацiйний код Частка у статутному капiталi,  

 

% / грн. 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний 

фонд "Прайм Ессетс Кепiтал" Україна 

 

Код КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти (основний) Дата запису: 

30.06.2005 номер запису:   

 

1 0171 102 0000 002771, Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Україна, 

04176 

 

 м. Київ 

 

вул. Електрикiв 

 

буд. 29-А 33549199 49,996027 

 

42 489 224,07  

 

 

 

 

 

 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний 

фонд  

 

"ВIК", Україна 

 

КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти (основний) Дата запису: 09.07.2007 

номер запису: 1 071 145 0000 023300, Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

 Україна, 04176  



 

м. Київ 

 

вул. Електрикiв 

 

буд. 29-А 34294509 23,939755 / 

 

20 345 249,19 

 

 

 

                                                                                                                        Разом: 73,935782 

 

62834473,26 

 

 

 

Решта статутного капiталу АТ "СК "Країна" розподiлено мiж Акцiонерами - фiзичними та 

юридичними особами, якi окремо не володiють 10% i бiльше вiдсотками статутного капiталу АТ 

"СК "Країна". 

 

Протягом 2019 року вiдбулись змiни власникiв iстотної участi АТ "СК "Країна", акцiонер 

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний 

фонд "ВIК" змiнився на Акцiонерне Товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний фонд "КIВI". 

 

Власники iстотної участi АТ "СК "Країна" станом на 31.12.2019: 

 

Найменування  

 

юридичної особи,  

 

країна реєстрацiї  Дата та номер запису в  Єдиному державному реєстрi про проведення 

державної реєстрацiї юридичної особи, орган реєстрацiї  Мiсце 

 

знаходження Iдентифi 

 

кацiйний код Частка у статутному капiталi,  

 

% / грн. 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "КIВI" 

 

Україна, м. Київ  

 

КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти 05.04.2017 

 

Номер запису: 1 071 102 0000 037949 

 

Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Україна, 04176 



 

 м. Київ 

 

вул. Електрикiв 

 

буд. 29-А 41262601 23,939755 

 

20 345 249,19 

 

 

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ" 

 

(ПАТ ЗНКIФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ")Україна 

 

Код КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти (основний) Дата запису: 

30.06.2005 номер запису:   

 

1 0171 102 0000 002771, Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Україна, 

04176 

 

 м. Київ 

 

вул. Електрикiв 

 

буд. 29-А 33549199 49,996027 

 

42 489 224,07  

 

 

 

 

 

   Разом:  73,935782 

 

62834473,26 

 

 

 

Особи, що здiйснюють контроль за АТ "СК "Країна": 

 

Прiзвище, iм'я та по батьковi Дата народження Мiсце проживання Серiя i номер 

паспорта, дата видачi та орган, що його видав Iдентифiкацiй 

 

ний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших 

обов'язкових  платежiв Частка у статутному  

 

капiталi 

 

Порошенко 



 

Петро Олексiйович - Народний депутат ВР публiчна особа - кiнцевий бенефiцiарний власник 

(контролер) АТ "СК "Країна" 26.09.1965 Україна, 01021 

 

м. Київ 

 

вул. Грушевського буд. 9, кв. 37 СН 471462, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi 18.04.1997 2401005438 - не володiє часткою у статутному капiталi АТ  

 

"СК "КРАЇНА" 

 

- 78,9398% - 

 

засновник  

 

ПАТ ЗНКIФ  

 

"ПРАЙМ ЕССЕТС  

 

 

Кiлькiсний склад власникiв iстотної участi вiдповiдає встановленим вимогам чинного 

законодавства України. Iнших змiн у складi власникiв iстотної участi та контролерiв у звiтному 

2019 роцi не вiдбувалося.  

 

4. Склад Наглядової ради АТ "СК "Країна" та його змiна за рiк, у тому числi утворенi нею 

комiтети: 

 

Склад Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" станом на 01.01.2019 (протокол рiчних ЗЗА № 44 вiд 

26.04.2018): 

 

1. Мишко Андрiй Григорович - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК"; 

 

2. Пустовалова Еляна Едмундiвна - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ПРАЙМ 

ЕССЕТС КЕПIТАЛ"; 

 

3. Атаманенко Раїса Вiкторiвна - представника акцiонера - АТ "ЗНКIФ "ВIК"; 

 

4. Комар Марiя Юрiївна - представника акцiонера - Ворушилiна Костянтина Миколайовича; 

 

5. Шуляк Раїса Сергiївна - незалежний директор. 

 

Рiшенням рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Країна" (протокол № 45 вiд 17.04.2019) обрано членами 

Наглядової ради 5 (п'ять) осiб на строк до наступних рiчних ЗЗА  АТ "СК "Країна": 

 

1. Мишка Андрiя Григоровича - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК"; 

 

2. Пустовалову Еляну Едмундiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ПРАЙМ 

ЕССЕТС КЕПIТАЛ"; 

 

3. Атаманенко Раїсу Вiкторiвну - представника акцiонера - ПАТ "ЗНКIФ "ВIК";  

 



4. Комар Марiю Юрiївну - представника акцiонера - Ворушилiна Костянтина 

Миколайовича; 

 

5. Шуляк Раїсу Сергiївну - незалежного директора. 

 

Рiшенням Позачергових ЗЗА ПАТ "СК "Країна" (протокол № 46 вiд 20.11.2019) обрано членами 

Наглядової ради 5 (п'ять) осiб на строк до наступних рiчних ЗЗА  АТ "СК "Країна": 

 

1. Мишка Андрiя Григоровича - представника акцiонера - АТ "ЗНВКIФ "КIВI"; 

 

2. Пустовалову Еляну Едмундiвну - представника акцiонера - АТ "ЗНКIФ "ПРАЙМ 

ЕССЕТС КЕПIТАЛ"; 

 

3. Атаманенко Раїсу Вiкторiвну - представника акцiонера - АТ "ЗНВКIФ "КIВI";  

 

4. Комар Марiю Юрiївну - представника акцiонера - Ворушилiна Костянтина 

Миколайовича; 

 

5. Кацiмон Олександр Олександрович - представник акцiонера -АТ "ЗНКIФ "СОВА". 

 

Iнших змiн у складi Наглядової ради у звiтному 2019 роцi не вiдбувалося.  

 

5. Склад Правлiння АТ "СК "Країна" та його змiна за рiк: 

 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 02/2019 вiд 30.01.2019) обрано з 

01.02.2019 року Правлiння ПАТ "СК "Країна" строком на 3 роки у наступному складi: 

 

1. Голова Правлiння ПАТ "СК "Країна" Наконечний О.В. 

 

2. Член Правлiння ПАТ "СК "Країна" Довгаленко Д.I. 

 

3. Член Правлiння ПАТ "СК "Країна" Мороз Л.I. 

 

4. Член ПравлiнняП АТ "СК "Країна" Мазуркевич С.Л. 

 

Iнших змiн у складi Правлiння протягом звiтного 2019 року не вiдбувалося. 

 

6. Факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння АТ "СК "Країна" внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди АТ "СК "Країна" або клiєнтам АТ "СК "Країни": 

 

Вiдсутнi факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння АТ "СК "Країна" внутрiшнiх 

правил. 

 

7. Заходи  впливу, застосованi  протягом  року органами державної влади до АТ "СК "Країна",  в 

тому числi до членiв його Наглядової ради та Правлiння: 

 

Протягом 2019 року застосовувалися заходи впливу до Голови Правлiння Наконечного 

Олександра Васильовича Державною Фiскальною службою України Головним Управлiнням 

ДФС у м. Києвi вiдповiдно до Протоколу № 29/26-15-15-14-02 про адмiнiстративне 

правопорушення вiд 29 березня 2019року. Постановою Подiльського районного суду м. Києва 

вiд  12 липня 2019 року провадження вiдносно Голови Правлiння Наконечного Олександра 



Васильовича закрито. 

 

Заходiв впливу до членiв Наглядової ради  АТ "СК "Країна" не застосовувались. 

 

8. Розмiр винагороди за рiк членiв Наглядової ради та Правлiння АТ "СК "Країна": 

 

Члени Наглядової ради та Правлiння винагороду в 2019 роцi не отримували. 

 

На пiдставi рiшення рiчних ЗЗА (протоколу № 45 вiд 17.04.2019 та протоколу №46 вiд 

20.11.2019року) укладенi безоплатнi цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради, 

термiн дiї - припинення повноважень члена Наглядової ради за рiшенням рiчних ЗЗА  АТ "СК 

"Країна".  

 

9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть АТ "СК "Країна" протягом 2019 року: 

 

АТ "СК "Країна" немає вiрогiдностi банкрутства; подiй або умов, якi можуть поставити пiд 

сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi АТ "СК "Країна", немає.  

 

10. Наявнiсть у АТ "СК "Країна" системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики: 

 

Рiшенням Наглядової ради (протокол № 17/2014 вiд 05.06.2014) затверджено Стратегiю 

управлiння ризиками в АТ "СК "Країна". Наказом АТ "СК "Країна" вiд 06.06.2014 № 25 

вiдповiдальним за виконання функцiї оцiнки ризикiв в АТ "СК "Країна" призначено начальника 

управлiння страхової аналiтики Асмьоткiна В.О. Стратегiю управлiння ризиками розмiщено у 

вiдкритому доступi на власному веб-сайтi: www.krayina.com у роздiлi "Про компанiю" - 

"Положення".  

 

11. Результати функцiонування протягом 2019 року системи внутрiшнього  аудиту  (контролю),  

а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової  та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:  

 

1) Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 01/2012 вiд 31.01.2012) 

призначено з  1 лютого 2012 року на посаду аудитора Гонака Г.А., що пiдпорядковується 

безпосередньо Наглядовiй радi АТ "СК "Країна".  

 

З урахуванням вимог ст. 15-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг", затверджено посадову iнструкцiю аудитора АТ "СК "Країна".  

 

Рiшенням Наглядової ради АТ "СК "Країна" (протокол № 19/2014 вiд 15.09.2014р.) затверджено 

Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) АТ "СК "Країна", що розмiщено на 

власному веб-сайтi: www.krayina.com у роздiлi "Про компанiю" - "Положення"; 

 

2) Свою дiяльнiсть внутрiшнiй аудитор здiйснює на пiдставi Статуту АТ "СК "Країна", 

Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) АТ "СК "Країна", Порядку органiзацiї 

проведення, оформлення результатiв: планових/позапланових аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської та страхової дiяльностi, перевiрок окремих бiзнес-процесiв внутрiшнiм 

аудитором АТ "СК "Країна", Кодексу етики внутрiшнього аудитора, Посадової iнструкцiї АТ 

"СК "Країна". 

 

3) З метою оцiнки рiвня системи внутрiшнього контролю проведено 19 перевiрок фiнансово-

господарської, страхової дiяльностi та окремих бiзнес-процесiв, що здiйснюються структурними 



пiдроздiлами АТ "СК "Країна". 

 

На пiдставi "Ризик-орiєнтованого Плану-графiку проведення аудиторських перевiрок пiдроздiлiв 

ПАТ "СК "Країна" щодо здiйснення фiнансово-господарської, страхової дiяльностi, окремих 

бiзнес-процесiв на 2019 рiк", проведено 13 планових аудиторських перевiрок структурних 

пiдроздiлiв  ПАТ "СК "Країна", з них:  

 

- регiональнi пiдроздiли - 13 перевiрок з окремих питань.  

 

На пiдставi рiшення керiвництва АТ "СК "Країна" та аналiзу оперативної iнформацiї проведено6 

позапланових аудиторських перевiрки. 

 

4) За результатами проведених перевiрок складаються вiдповiднi акти або звiти про перевiрку, 

якi розглядаються на засiданнi спецiальної комiсiї в складi Правлiння та вiдповiдальних 

посадових осiб пiдроздiлу АТ "СК "Країна", який перевiрявся.  

 

В ходi розгляду проблемних питань, виявлених пiд час перевiрок, та наданих рекомендацiй, 

керiвництвом АТ "СК "Країна" прийнятi вiдповiднi рiшення щодо усунення порушень та 

виконання рекомендацiй, зокрема щодо розробки необхiдних нормативних документiв або 

внесення змiн до iснуючих.  

 

5) Здiйснюється постiйний контроль, монiторинг за виконанням рекомендацiй, якi зазначаються 

в звiтах/актах про перевiрку шляхом надання запиту перевiреному структурному пiдроздiлу 

щодо надання iнформацiї про здiйсненi заходи по виконанню рекомендацiй, копiй 

пiдтверджуючих документiв, що свiдчать про виправлення порушень. 

 

6) Здiйснювався щомiсячний аналiз стану дебiторської заборгованостi по сплатi страхових 

платежiв страхувальниками на звiтну дату, результати аналiзу надаються на розгляд Правлiнню                            

АТ "СК "Країна". 

 

7) Складенi деталiзований та короткий звiти за 2019 рiк "Звiт внутрiшнього аудитора АТ "СК 

"Країна" про проведенi аудиторськi перевiрки та iншу дiяльнiсть".    

 

8) На пiдставi запитiв посадових осiб пiдроздiлiв АТ "СК "Країна" внутрiшнiм аудитором 

надаються консультацiї та висновки з питань правильностi застосування норм податкового, 

валютного законодавства та законодавства про страхування.     

 

9) Протягом року надавалась методологiчна допомога та проводилась реєстрацiя фiнансових 

операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу в АТ "СК "Країна", зокрема в оформленнi 

необхiдних документiв, обов'язковiсть наявностi яких передбачена законодавством в сферi 

запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або 

фiнансуваннi тероризму.  

 

10) Здiйснюється аналiз дiяльностi регiональних пiдроздiлiв Компанiї для планування 

проведення аудиторських перевiрок на 2020 рiк, з урахуванням пропозицiй i висновкiв 

структурних пiдроздiлiв (управлiнь) АТ "СК "Країна".  

 

Вiдповiдно до процедури проведеного конкурсного вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, 

якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi, 

затвердженої Протоколом НР №07/2018 вiд 14.12.2018р., було проведено конкурс та обрано 

Аудитором ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ", Протокол НР №01/2020 вiд 



14.01.2020 р. В порядку та на умовах, визначених договором про надання послуг з аудиту 

фiнансової звiтностi № 02/01/20 вiд 20.01.2020р. з ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла - аудит", 

проводиться аудиторська перевiрка даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової 

звiтностi Замовника за 2019 звiтний рiк з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 

вiдповiднiсть в усiх суттєвих аспектах вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi або 

iншим вимогам. 

 

До складу рiчної фiнансової звiтностi входять: 

 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2019 року; 

 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2019 рiк; 

 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2019 рiк; 

 

- Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2019 рiк; 

 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi  за 2019 рiк; 

 

- Звiт страховика  станом на 31 грудня 2019 року; 

 

- iншi внутрiшнi документи. 

 

12. Факти вiдчуження протягом 2019 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

Статутi АТ "СК "Країна" розмiр:   

 

Протягом 2019 року АТ "СК "Країна" не здiйснювала операцiй даного характеру. 

 

13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом 2019 року в обсязi, що  

перевищує  встановлений  у Статутi АТ "СК "Країна" розмiр:  

 

Станом на 01.01.2019 вартiсть активiв становить 226 836 тис. грн., тобто сума правочину, яка 

пiдлягає затвердженню Правлiнням, про що складенi протоколи, та дослiдженню аудитором, 

становить   22 683,6 тис. грн. - 10 вiдсоткiв вартостi активiв вiдповiдно до п. 12.5.7 Статуту АТ 

"СК "Країна".  

 

Рiчними ЗЗА (протокол № 45 вiд 17.04.2019) схвалено укладення АТ "СК "Країна" до 17.04.2020 

року договорiв страхування зi страховою сумою, що не перевищує 200% вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "СК "Країна" за 2018 рiк. 

 

14. Операцiї  з  пов'язаними  особами,  в  тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової 

групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом 2019 року. Така iнформацiя не є комерцiйною 

таємницею: 

 

Нижче наведена таблиця мiстить iнформацiю про загальну суму угод,  що були укладенi з 

пов'язаними сторонами (тис. грн.): 

 

Найменування пов'язаних сторiн Продаж пов'язаним 

 

сторонам в 

 



2019 роцi Придбання у пов'язаних сторiн в 2019 роцi Дебiторська заборгованiсть 

пов'язаних сторiн станом на 31.12.2019 Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними 

сторонами станом на 31.12.2019 

 

ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛIЗИНГ" 13 - 3 467 

 

АТ ЗНВКIФ "КIВI" 

 

 6000 - - - 

 

 

 

Пов`язаним сторонам займи у виглядi поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги не 

надавались. 

 

15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг, щодо аудиторського висновку: 

 

Аудиторський звiт ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла - аудит" складається вiдповiдно до Закону 

України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв 

контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2016-

2017 рокiв, затверджених для обов'язкового застосування рiшенням АПУ вiд 08.06.2018 № 361, 

Методичних рекомендацiй щодо iнформацiї, яка стосується аудиту суб'єктiв господарювання, 

нагляд за якими здiйснює Нацкомфiнпослуг,  а також iнших вимог чинного законодавства 

України. 

 

16. Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради ПАТ "СК "Країна", призначений протягом 2019 року:  

 

Рiшенням Наглядової ради АТ "СК "Країна" (протокол №01/2020 вiд 14.01.2020р) обрано 

аудитором ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-Аудит" (договiр № 02/01/20 вiд 20.01.2020р, термiн 

аудиторської перевiрки - 20.01.2020-31.03.2020, термiн надання аудиторських звiтiв - 

06.04.2020), мiсцезнаходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграда, буд. 26, кв. 310, код 

КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань 

оподаткування (основний). Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрi про юридичну особу: 20.09.1995, 09.12.2005, 1 069 120 0000 005742, орган 

реєстрацiї: Оболонська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя. 

 

Аудиторська палата України, офiцiйний сайт: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-

dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-

stanovljat-suspilnyj-interes/ 

 

Повне найменування аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  

"Аудиторська фiрма "Мiла - аудит" 

 

Код ЄДРПОУ 23504528 

 

Номер свiдоцтва про включення до Реєстру 1037 

 

Дата початку аудиторської дiяльностi 25.09.95 

 

Дата, до якої Свiдоцтво чинне 28.01.21 



 

Дата та номер рiшення АПУ про визнання аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку 

системи контролю якостi 28.09.17 

 

349/4 

 

Телефон (044) 537-76-52, 537-76-53 

 

Веб-адреса mila-audit.com.ua 

 

 

Найменування страхової компанiї, номер та строк дiї страхового полiсу, сума страхового 

покриття ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" 

 

Договiр СТД №3450019 

 

(строк дiї з 07.12.2019р. до 06.12.2020р.),  

 

10000000,00 грн. 

 

Дата внесення iнформацiї про аудиторську фiрму до Перелiку 11.07.2013 р. 

 

17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема:  

 

1) Загальний стаж аудиторської дiяльностi: 

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-Аудит" - 24 роки. 

 

2) Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги АТ "СК "Країна": 

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-Аудит"  - 7,3 роки, з 15.11.2012 по т.ч. 

 

3) Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися АТ "СК "Країна" протягом року:  

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-Аудит":  

 

- аудит рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "СК "Країна" за 2019 рiк.  

 

Iншi аудиторськi послуги протягом 2019 року не надавалися. 

 

4) Випадки виникнення  конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора:  

 

Конфлiкт iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй зовнiшнього та внутрiшнього аудитора 

вiдсутнiй. 

 

5) Ротацiя аудиторiв у ПАТ "СК "Країна" протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

2013-2019 роки: ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-Аудит". 

 

6) Стягнення, застосованi  до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 



подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 

висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг: 

 

До аудитора не застосовувались стягнення та вiдсутнi факти подання аудитором недостовiрної 

звiтностi АТ "СК "Країна". 

 

18. Захист  АТ "СК "Країна" прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, зокрема:  

 

- наявнiсть механiзму розгляду скарг: 

 

У договорах про надання фiнансових послуг є механiзм захисту прав споживачiв фiнансових 

послуг. 

 

Скарги розглядаються вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Законiв 

України "Про захист прав споживачiв", "Про звернення громадян", Положення по 

документообiгу АТ "СК "Країна", Положення про порядок розгляду скарг та звернень АТ "СК 

"Країна".  

 

- прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника АТ "СК "Країна", уповноваженого розглядати скарги: 

 

Начальник юридичного управлiння Комар М.Ю., Директор з  врегулювання Варавка Н.А. 

 

- стан розгляду АТ "СК "Країна" протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 

(характер,  кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг): 

 

У 2019 роцi було отримано 296 скарги/звернення вiд страхувальникiв та потерпiлих осiб, а 

також юридичних осiб про порушення у сферi фiнансових послуг, якi було розглянуто АТ "СК 

"Країна" вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а саме: 

 

- з питань оскарження рiшень АТ "СК "Країна" - 87 скарг, з яких задоволено - 53; 

 

- з iнших питань, не пов'язаних з оскарженням рiшень АТ "СК "Країна" (звернення щодо 

надання iнформацiї тощо), - 209 звернення, з яких задоволено - 111. 

 

- наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг АТ "СК "Країна" та результати 

їх розгляду: 

 

Протягом 2019 року було подано 84 позови, в яких АТ "СК "Країна" виступала вiдповiдачем.  

 

В 2019 роцi судами були прийнятi рiшення про вiдмову у задоволеннi позову та задоволення 

позовiв, з них: 

 

- 37 задоволено;  

 

- 39 вiдмовлено. 

 

Станом на 31.12.2019 в стадiї розгляду знаходилося 100 судових справ. 

 

19. Корпоративне управлiння в АТ "СК "Країна", подання якої передбачено законами з питань 

регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами 



нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг. 

 

Вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг", розпорядження Держфiнпослуг вiд 3 лютого 2004 року № 39 "Про 

затвердження Порядку складання звiтних даних страховикiв", АТ "СК "Країна" разом з рiчною 

фiнансовою звiтнiстю подає до Нацкомфiнпослуг звiт про корпоративне управлiння за 2019 рiк. 

 

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту, Положення про Загальнi 

збори акцiонерiв АТ "СК "Країна", одним з питань порядку денного рiчних ЗЗА є розгляд звiту 

про корпоративне управлiння АТ "СК "Країна" за 2019 рiк. 

 

Вiдповiдно до рiшення НКЦПФР вiд 3 грудня 2013 року № 2826 "Про затвердження Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", пiсля затвердження фiнансової рiчної 

звiтностi Акцiонерами на рiчних ЗЗА, АТ "СК "Країна" здiйснює розкриття регулярної рiчної 

iнформацiї за 2019 рiк шляхом розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних 

НКЦПФР, розмiщення на власному веб-сайтi у строк не пiзнiше 30 квiтня 2020 року.  

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий недиверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний 

фонд "СОВА" 

34294419 04176, Україна, 

Київська обл., 

Подiльський р-н, 

Київ, Електрикiв, 29А 

6 434 495 9,766993 6 434 495 0 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий недиверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний 

фонд "Прайм Ессетс Кепiтал" 

33549199 04176, Україна, 

Київська обл., 

Подiльський р-н, 

Київ, Електрикiв, 29А 

32 937 383 49,99027 32 937 383 0 

Акцiонерне товариство 

"Закритий не диверсифiкований 

венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд "КIВI" 

41262601 04176, Україна, 

Київська обл., 

Подiльський р-н, 

Київ, Електрикiв, 29А 

15 771 511 23,939755 15 771 511 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Зiмiн Олег Петрович 4 935 005 7,4909 4 935 005 0 

Усього 60 078 394 91,187918 60 078 394 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 11.11.2019 Акцiонерне товариство "Закритий 

недиверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний фонд 

"КIВI" 

41262601 0 23,939755 

Зміст інформації: 

1. ПАТ "СК "КРАЇНА" (код ЄДРПОУ 20842474) 11.11.2019 р. вх. №24698 отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр  власникiв iменних цiнних паперiв; 

 

2. Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "КIВI" (код ЄДРПОУ 41262601)  - належить голосуючi акцiї, 

розмiр пакета якого складає  - 23,939755% СК. 

 

3. Iнформацiя щодо дiї (набуття або вiдчуження) та яким  чином (прямо або опосередковано) вона вiдбулась - вiдсутня. 

 

4. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 0%  , пiсля набуття  15 771 511 на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих 

акцiй), що складає 23,939755% СК. 

 

5. Вiдомостi про осiб,  якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи,  через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює (ють) 

розпорядження акцiями - Коваленко Ганна Миколаївна  - 100%. 



 

6. Дата,  в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто  - невiдомо. 

 

7. Вiдповiдно до ст. 64(1) Закону України "Про акцiонернi товариства"  до Товариства повiдомлення вiд акцiонера не надходило. Iнформацiя розкрита на пiдставi iнформацiї 

отриманої вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". 

 

 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

 Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

65 880 000 1,29 Вiповiдно до Статуту АТ "СК "Країна" 

 

3.3. Права Акцiонерiв - власникiв простих акцiй: 

 

3.3.1. Кожною простою акцiєю Товариства її 

власнику-Акцiонеру надається однакова сукупнiсть 

прав, включаючи права на: 

 

3.3.1.1. участь в управлiннi Товариством; 

 

3.3.1.2. отримання дивiдендiв; 

 

3.3.1.3. користуватися переважним правом на 

придбання додатково розмiщуваних Товариством акцiй 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй. Порядок реалiзацiї 

Акцiонером свого переважного права придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiй визначається 

чинним законодавством України;  

 

3.3.1.4. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 

його майна або вартостi цього майна; 

 

3.3.1.5. отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства; 

 

3.3.1.6. iншi права, передбаченi законодавством 

України та Статутом. 

 

3.3.2. Одна проста акцiя Товариства надає Акцiонеру 

один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних зборах, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування. 

 

3.4. Права Акцiонерiв - власникiв привiлейованих 

акцiй: 

 

Публiчна пропозицiя вiдсутня. Цiннi 

папери АТ "СК "Країна" включенi до 

Бiржового Списку ПФТС без 

включення до Бiржового Реєстру, 

вiдповiдно до рiшення Операцiйного 

управлiння ПФТС № 1407/2011/02 вiд 

14.07.2011р. 



3.4.1. У випадку прийняття Товариством рiшення 

про розмiщення привiлейованих акцiй - кожною 

привiлейованою акцiєю одного класу її власнику - 

Акцiонеру надаватиметься однакова сукупнiсть прав.  

Обсяг  (у т.ч. розмiр  i  черговiсть  виплати  дивiдендiв 

за привiлейованими акцiями, лiквiдацiйна вартiсть i 

черговiсть виплат у разi лiквiдацiї Товариства, випадки 

та умови конвертацiї привiлейованих  

 

акцiй одного класу у привiлейованi акцiї iншого класу, 

простi акцiї або iншi цiннi папери, порядок отримання 

iнформацiї) та порядок реалiзацiї прав, якi 

надаватимуться Акцiонеру - власнику кожного класу 

привiлейованих акцiй, визначатиметься 

законодавством України та Статутом. 

 

3.5. Акцiонери зобов'язанi: 

 

3.5.1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

 

3.5.2. виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших 

органiв Товариства; 

 

3.5.3. виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 

участю; 

 

3.5.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 

засобами, що передбаченi Статутом; 

 

3.5.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

 

3.5.6. iншi обов'язки, передбаченi законодавством 

України та Статутом. 

 

3.6. Акцiонери мають право укласти мiж собою 

договiр, предметом якого є реалiзацiя акцiонерами - 

власниками простих та привiлейованих акцiй прав на 

акцiї та/або прав за акцiями, передбачених 

законодавством, статутом та iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. Такий договiр укладається в 

письмовiй формi в порядку та на умовах, визначених 



чинним законодавством України. 

 

3.7. Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями 

Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з 

дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм 

акцiй. До Акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-

якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення 

протиправних дiй Товариством або iншими 

Акцiонерами Товариства. 

 

3.8. Статут Товариства не передбачає наявностi 

переважного права акцiонерiв Товариства на 

придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх 

власником до вiдчуження третiй особi. 

 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.06.2012 107/1/2012 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000105183 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1,29 65 880 00

0 

84 985 200 100 

Опис 
Цiннi папери АТ "СК "Країна" включенi до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру, вiдповiдно до рiшення 

Операцiйного управлiння ПФТС № 1407/2011/02 вiд 14.07.2011р. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.06.2012 107/1/2012 UA4000105183 65 880 000 84 985 200 65 878 050 0 0 

Опис: 

1950 шт. знаходяться на рахунках в Депозитарiї 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 20 718 29 977 0 0 20 718 29 977 

  будівлі та споруди 8 964 14 887 0 0 8 964 14 887 

  машини та обладнання 1 394 1 572 0 0 1 394 1 572 

  транспортні засоби 1 671 4 792 0 0 1 671 4 792 

  земельні ділянки 8 230 8 275 0 0 8 230 8 275 

  інші 459 451 0 0 459 451 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 20 718 29 977 0 0 20 718 29 977 

Опис д/н 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

11 708 109 957 

Статутний капітал (тис.грн) 84 985 84 985 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

84 985 84 985 

Опис На пiдставi даних балансу АТ "СК "КРАЇНА" станом на 31.12.2019 р. розраховано 

вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними 

документами розмiром статутного капiталу, що передбачено ст. 155 Цивiльного кодексу 

України та ст. 39 Закону України "Про господарськi товариства". 

 

Перевiркою дотримання Товариством вимог п.3 ст. 155 "Статутний капiтал товариства" 

Цивiльного кодексу України щодо розмiру вартостi чистих активiв в порiвняннi iз 

розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на звiтну 

дату перевищує розмiр статутного капiталу на 26 723 тис. грн. (111708- 84985). 

 

 

Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 111708 тис. грн. 

Статутний капiтал складає 84 985 тис. грн. i вiдповiдає величинi скоригованого 

статутного капiталу, який розрахований на кiнець року. Неоплачений капiтал та 

вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутностi. 

 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 26 

723 тис. грн. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд величини статутного 

капiталу, яка розрахована на кiнець року.  

 

 



 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 946 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 136 531 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 137 477 X X 

Опис Страховi резерви-125316 тис.грн.; забезпечення виплат 

персоналу -558 тис.грн.; поточнi зобов`язання -11603 тис.грн 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., 

Шевчкнкiвський р-н, Київ, вул. 

Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Закон України "Про депозитарну 

систему України" 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044-591-04-04 

Факс 044-591-04-24 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Депозитарiй. Отримання послуг, 

передбачених договором про 

обслуговування випускiв цiнних 

паперiв № ОВ-5453 вiд 15.09.2014р. 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АЙ БI КЕПIТАЛ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39650290 

Місцезнаходження 01050, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, Київ, вул. Лаврська, 16 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1114 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.07.2015 

Міжміський код та телефон 044 351-79-19 

Факс 044 351-79-19 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Депозитарна установа. Лiцензiя 

НКЦПФР, рiшення № 1114 вiд 

28.07.2015. 

 

Договiр про обслуговування рахунку в 

цiнних паперах № 34-Д вiд 20.11.2015р. 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Мiла-аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23504528 

Місцезнаходження 04210, Україна, Київська обл., 

Оболонський р-н, Київ, пр.-т 

Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Реєстру аудиторiв та 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.03.2016 

Міжміський код та телефон (044) 537-76-53 

Факс (044) 537-76-53 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування (основний) 

Опис Дiє вiдповiдно до укладеного договору 

№ 02/01/20 вiд 20 сiчня  2020 року 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 

IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 



Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., 

Голосiївський р-н, Київ, вул. 

Антоновича , 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

0 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 442875670 

Факс 442875670 

Вид діяльності Оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть 

Опис Оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть 

 

Консультування з питань 

iнформатизацiї 

 

 

 



КОДИ 

Дата 20.02.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"КРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20842474 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

  за КОПФГ 20842474 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 340 

Адреса, телефон: 04176 м. Київ, Електрикiв, 29А, +38044590-48-00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 355 355 

    первісна вартість 1001 2 200 2 200 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 845 ) ( 1 845 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 20 718 29 977 

    первісна вартість 1011 28 895 39 254 

    знос 1012 ( 8 177 ) ( 9 277 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 17 703 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 11 818 21 479 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 15 618 26 573 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 66 212 78 384 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 518 454 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 6 404 7 139 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 7 225 13 127 

    з бюджетом 1135 12 22 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 1 868 2 547 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18 541 24 809 

Поточні фінансові інвестиції 1160 47 048 68 670 

Гроші та їх еквіваленти 1165 74 278 48 304 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 74 278 48 304 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4 730 5 729 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 2 000 2 747 

    резервах незароблених премій 1183 2 730 2 982 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 160 624 170 801 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 226 836 249 185 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 84 985 84 985 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 16 534 17 284 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 5 351 8 438 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 087 1 001 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 109 957 111 708 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 540 558 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 540 558 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 106 480 125 316 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 37 512 44 623 

    резерв незароблених премій 1533 68 968 80 693 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 107 020 125 874 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 426 607 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 941 946 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 871 870 

    розрахунками зі страхування 1625 61 115 

    розрахунками з оплати праці 1630 331 474 

    одержаними авансами 1635 1 347 3 331 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 4 413 3 734 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 340 2 396 

Усього за розділом IІІ 1695 9 859 11 603 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 226 836 249 185 

 

Керівник    Наконечний О. В 

 

Головний бухгалтер   Колiушко О. В. 



КОДИ 

Дата 25.04.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"КРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20842474 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 406 234 289 177 

Премії підписані, валова сума 2011 431 018 314 033 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 13 311 ) ( 10 603 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -11 725 -14 953 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 252 700 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 78 298 ) ( 74 024 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 211 967 ) ( 166 854 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 115 969 48 299 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -6 364 23 100 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -7 111 21 180 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 747 1 920 

Інші операційні доходи 2120 20 882 13 760 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 10 102 ) ( 7 277 ) 

Витрати на збут 2150 ( 90 932 ) ( 64 860 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7 919 ) ( 4 843 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 21 534 8 179 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 13 435 9 862 



Інші доходи 2240 78 263 20 111 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 104 479 ) ( 28 961 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 8 753 9 191 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 8 285 6 823 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 468 2 368 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 468 2 368 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 292 2 859 

Витрати на оплату праці 2505 19 542 15 332 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 368 3 401 

Амортизація 2515 1 348 1 044 

Інші операційні витрати 2520 80 403 54 344 

Разом 2550 108 953 76 980 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 65 880 000 65 880 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Наконечний О. В 

 

Головний бухгалтер   Колiушко О. В. 



КОДИ 

Дата 20.02.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"КРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20842474 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 25 5 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 427 567 308 287 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 10 959 18 269 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 37 270 ) ( 26 371 ) 

Праці 3105 ( 16 382 ) ( 13 178 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 453 ) ( 3 501 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13 997 ) ( 10 000 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 9 234 ) ( 6 673 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 4 763 ) ( 3 327 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 212 562 ) ( 170 120 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 147 289 ) ( 116 647 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6 598 -13 256 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 64 410 17 500 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 13 591 9 204 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 108 145 ) ( 21 713 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -30 144 4 991 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 11 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -11 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -23 557 -8 265 

Залишок коштів на початок року 3405 74 278 82 962 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 417 -419 

Залишок коштів на кінець року 3415 48 304 74 278 

 

Керівник    Наконечний О. В 

 

Головний бухгалтер   Колiушко О. В. 



КОДИ 

Дата 20.02.2020 

Підприємство Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРАЇНА" за ЄДРПОУ 20842474 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 84 985 16 534 0 5 351 3 087 0 0 109 957 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 84 985 16 534 0 5 351 3 087 0 0 109 957 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 468 0 0 468 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 750 0 0 533 0 0 1 283 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 3 087 -3 087 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 750 0 3 087 -2 086 0 0 1 751 

Залишок на кінець року  4300 84 985 17 284 0 8 438 1 001 0 0 111 708 

 

Керівник    Наконечний О. В 

 

Головний бухгалтер   Колiушко О. В. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1. Iнформацiя про компанiю 

 

  Акцiонерне товариство "КРАЇНА" (надалi - "Товариство") зареєстровано  08 серпня 1994 року 

вiдповiдно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Електрикiв, 

29А, м. Київ, 04176. Товариство є правонаступником  Спiльного українсько-росiйського 

акцiонерного товариства вiдкритого типу "Страховий альянс "Меркурiй-М". 

 

   За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Публiчного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя "Країна", якi вiдбулися  20 листопада 2019 року, змiнено тип акцiонерного 

товариства з  публiчного на приватне та найменування з Публiчного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя "Країна" (скорочене найменування  ПАТ "СК "Країна") на Акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя "Країна" (скорочене найменування  АТ "СК "Країна"). Дата 

державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що в Єдиному 

державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 21 

листопада 2019 року. 

 

Предметом дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i здiйснення 

фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 

управлiнням. АТ "СК "Країна" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiй 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.  

 

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 340 чоловiк.  

 

Облiкова полiтика 

 

Основнi аспекти облiкової полiтики, якi застосовувались у процесi пiдготовки цiєї  фiнансової 

звiтностi, наведено нижче. 

 

2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi  

 

На виконання вимог ст. 12 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 р., була пiдготовлена вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на офiцiйному сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв України. Дата переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. 

 

Облiкова полiтика складена для розкриття принципiв, основ, домовленостей, правил та методик, 

яких дотримується  Товариство, при складаннi та поданнi фiнансових звiтiв. Облiкова полiтика 

застосовується з урахуванням принципу послiдовностi, що передбачає постiйне (iз року в рiк) 

застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики.  

 

Дана фiнансова звiтнiсть базується на таких принципах: правдивостi подання, переважання 

сутностi над формою, нейтральностi, обачностi, надiйностi та повноти, можливостi перевiрки, 

допущення безперервностi дiяльностi пiдприємства, зрозумiлостi та доречностi звiтної 

iнформацiї, своєчаснiсть подання, єдиного грошового вимiрника.  

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у тисячах гривень - нацiональнiй валютi України. 

 

2.2 Суттєвi положення облiкової полiтики  



 

Облiк iнвестицiй у дочiрнi, спiльно контрольованi та асоцiйованi пiдприємства в окремiй 

фiнансовiй звiтностi 

 

При складаннi окремої фiнансової звiтностi Товариство облiковує iнвестицiї у дочiрнi i в 

асоцiйованi пiдприємства за собiвартiстю вiдповiдно до параграфа 10а)  МСБО 27  "Окрема 

фiнансова звiтнiсть" та МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". 

 

Суб'єкт господарювання визнає дивiденди, отриманi вiд дочiрнього, спiльно контрольованого 

або асоцiйованого пiдприємства в складi прибутку чи збитку у своїй окремiй фiнансовiй 

звiтностi, коли встановлено його право отримати дивiденди. 

 

Доходи  

 

Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування  облiковуються у вiдповiдностi до 

МСФЗ 4 "Страховi контракти". 

 

 До складу доходiв вiд  реалiзацiї  страхових послуг включаються: 

 

- заробленi страховi премiї, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим 

ризикам, що минули цiлком або частково на звiтну дату; 

 

- комiсiйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування; 

 

- комiсiйна винагорода за надання послуг для  iнших страховикiв (посередницька 

дiяльнiсть щодо укладання договорiв страхування iнших страховикiв, послуги щодо 

врегулювання страхових подiй за договорами страхування iнших страховикiв); 

 

- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками; 

 

- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний 

збиток; 

 

- повернутi суми з централiзованих страхових резервних фондiв; 

 

- результат змiни резервiв, iнших, нiж РНЗП. 

 

Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за  прямими укладеними 

договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiтичний облiк страхових 

платежiв здiйснюється за правилами страхування Компанiї та страхувальниками в розрiзi 

дирекцiй.   

 

Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами страхування 

залежить вiд визначених  договором страхування умов, набрання чинностi  та  сплати 

страхувальником страхових платежiв. 

 

Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються 

справедливими. Всi страховi продукти Компанiї, якi перелiченi в Законi  України "Про 

страхування" та на якi Компанiя має лiцензiю, вважаються ризиковими договорами страхування.  

 

Iншi доходи Компанiї облiковуються у вiдповiдностi до МСБО 18 "Дохiд". 



 

Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого 

документа, оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує 

виконання робiт або надання послуг.  

 

Перерахунок iноземних валют 

 

Операцiйна валюта та валюта представлення звiтностi 

 

Об'єкти, включенi до фiнансової звiтностi Товариства, вимiрюються з використанням валюти 

первинного економiчного середовища, у якому функцiонує компанiя ("операцiйна валюта"). 

Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, яка є операцiйною валютою та валютою 

представлення звiтностi Товариства. 

 

Операцiї та баланси 

 

Операцiї в iноземних валютах перераховуються в операцiйну валюту за курсами обмiну валют, 

якi є домiнуючими на дати вчинення операцiй. Прибутки та збитки в iноземних валютах, що 

виникли внаслiдок виконання таких операцiй, а також в результатi перерахунку вартостi 

грошових активiв та пасивiв, номiнованих в iноземних валютах, за курсами обмiну валют, що 

склалися наприкiнцi року (промiжного перiоду), вiдображаються як прибутки чи збитки. 

Перерахунок рiзницi з фiнансових активiв, наявних для продажу, вiдображається в iншому 

сукупному прибутку, i далi включається до ринкової вартостi резерву в капiталi. 

 

Оподаткування 

 

Поточний податок на прибуток розраховується  вiдповiдно до законодавства за ставками з 

податку на прибуток, якi дiяли станом на звiтну дату.  

 

Основнi засоби 

 

Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". 

 

Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 

(експлуатацiї) бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду 

або для адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.  

 

Пiсля визнання активом об'єкти основних засобiв слiд облiковувати за переоцiненою вартiстю, 

яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя. Переоцiнцi пiдлягають об'єкти основних засобiв такi, як земля, об'єкти нерухомостi 

та транспортнi засоби. Переоцiнка щодо iнших об'єктiв основних засобiв не здiйснюється, їх 

справедливою вартiстю вважається iсторична собiвартiсть мiнус будь-яка подальша накопичена 

амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

 

Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку розраховується  iз 

застосуванням прямолiнiйного методу.  

 

Групи та термiни експлуатацiї для придбаних   основних засобiв : 

 

№ з/ Найменування основних засобiв        Субрахунок Строк корисного використання 

(роки) 



 

1 Офiснi примiщення 10.3 20 

 

2 Транспортнi засоби 10.5 5 

 

3 Машини та обладнання в т.ч.- 10.4  

 

 вартiстю бiльше 1 тис. грн.  5 

 

 вартiстю менше 1 тис. грн.  2 

 

4 Iнструменти, прилади та iнвентар в т.ч.-  10.6  

 

 меблi вартiстю бiльше 1 тис. грн.  10 

 

 меблi вартiстю менше 1 тис. грн.  2 

 

 iншi прибори та iнвентар  5 

 

5 Iншi основнi засоби 10.9  

 

 вартiстю бiльше 1 тис. грн.  12 

 

 вартiстю менше 1 тис. грн.  2 

 

 

 

У вiдповiдностi до МСФО 36 "Зменшення корисностi активiв",  по основним засобам один раз 

на рiк станом на 01 грудня кожного року проводиться тест на зменшення корисностi активiв. 

Управлiння iнформацiйних технологiй та адмiнiстративно-господарське управлiння проводить 

аналiз основних засобiв за напрямками що їх стосуються, за ознакам вiдповiдно п.12 МСФО 36 

"Зменшення корисностi активiв", та надають управлiнню бухгалтерського облiку iнформацiю по 

активам, по яким є признаки зменшення корисностi. По таким активам розраховується суму 

очiкуваного вiдшкодування. В разi перевищення балансової вартостi активу над сумою 

очiкуваного вiдшкодування - нараховуються витрати вiд зменшення  корисностi активiв.  

 

Нематерiальнi активи  

 

Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi  до МСБО 38 

"Нематерiальнi активи".  

 

На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи. Нематерiальними  активами 

визнаються контрольованi активи, вiд використання яких мають надходити економiчнi вигоди та 

якi можливо достовiрно оцiнити.  

 

По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються у 

витратах поточного перiоду.  

 

Нематерiальний актив первiсно оцiнюється вiдповiдно до моделi  собiвартостi. Пiсля первiсного 

визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi собiвартостi, тобто 

вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення 



корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз 

застосуванням прямолiнiйного методу. Безстроковi нематерiальнi активи (наприклад, лiцензiї) 

вважаються неамортизованими активам та по таким об'єктам нарахування зносу не проводиться. 

 

Облiк запасiв 

 

Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариства визнаються, оцiнюються  i облiковуються 

згiдно з МСБО 2 "Запаси". Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей, яке 

оприбутковується за цiною придбання.  

 

Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної 

одиницi запасiв.  

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Компанiї визнаються, оцiнюються  i облiковуються згiдно з 

МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть", МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства".  

 

Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи)  

 

Фiнансовi iнструменти Компанiї визнаються, оцiнюються  i облiковуються згiдно з МСБО 32 

"Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", 

МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9  

 

"Фiнансовi iнструменти ".  

 

Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями: 

 

1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий 

результат  

 

2. Фiнансовi активи, що оцiнюють за амортизованою собiвартiстю. 

 

Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення 

iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям. 

Iнформацiю про оцiнку фiнансових iнвестицiй та вiдношення до певної категорiї  на дату 

балансу для вiдображення у бухгалтерському облiку готує i подає у бухгалтерiю фiнансове 

управлiння .  

 

Дебiторська заборгованiсть  

 

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за первiсною 

вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається за мiнусом 

резерву з сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi.  

 

Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку - 

то враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська заборгованiсть за такими договорами не 

дисконтується. 

 

В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься 

дебiторська заборгованiсть по перестрахуванню та по комiсiйнiй винагородi. 



 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

 Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi.  

 

Аквiзицiйнi витрати вiдстроченi 

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - обсяг аквiзицiйних витрат, що мали мiсце протягом поточного 

або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних перiодiв (заробленої 

премiї). 

 

Вiднесення аквiзицiйних витрат до складу вiдстрочених вiдбувається у вiдповiдностi до 

розрахунку незаробленої страхової премiї на будь-яку звiтну дату. 

 

Фiнансова оренда 

 

Згiдно з МСБО 17 "Оренда" фiнансова оренда визнавати у звiтi про фiнансовий стан  (баланс) 

орендаря як актив i як зобов'язання сплатити майбутнi оренднi платежi. На початку строку 

оренди актив та зобов'язання щодо майбутнiх орендних платежiв визнанi у звiтi про фiнансовий 

стан за однаковими сумами, за винятком первiсних прямих витрат орендаря, якi доданi до суми, 

визнаної як актив. 

 

Зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан розмежованi на поточнi та непоточнi зобов'язання, таке 

саме розмежування застосоване i до зобов'язань з оренди. 

 

За договорами, якi укладенi на строк не бiльше  року, МСБО 17 не застосовується. 

 

Зобов'язання  

 

Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо. 

 

Страховi зобов'язання (страховi резерви) 

 

Вимогами МСФЗ 4 "Страховi контакти" передбачено надання iнформацiї про страховi 

зобов'язання (страховi резерви), але не мiстить методики їх створення.   

 

Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством створюються 

такi технiчнi резерви:  

 

резерв незароблених премiй;  

 

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;  

 

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;  

 

резерв коливань збитковостi. 

 

Внутрiшня полiтика АТ "СК "Країна" з формування технiчних резервiв  розроблена у 

вiдповiдностi до Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж 

страхування життя, затвердженої Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

регулювання  у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 18 вересня 2018 року N 1638  



 

2.3 Припущення про безперервнiсть дiяльностi  

 

Фiнансова звiтнiсть АТ "СК "Країна" складена, виходячи з припущення безперервностi 

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi 

звичайної дiяльностi. АТ "СК "Країна" має прибуткову дiяльнiсть, за 2019 рiк отримало 

прибуток  у сумi  468 тис. грн. Товариство має  кредитний рейтинг (рейтинг фiнансової 

стiйкостi) за нацiональною рейтинговою шкалою на рiвнi uaAA+. (рейтингове агентство 

"Експерт-Рейтинг"). 

 

Не вiдомi подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть 

дiяльностi АТ "СК "Країна", крiм обставин непереборної сили, як то:  вiйна, збройний конфлiкт 

або серйозна погроза такого конфлiкту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, 

блокадами, вiйськовим ембарго, дiї iноземного ворога, загальна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi 

дiї, оголошена та неоголошена вiйна, дiї суспiльного ворога, збурення, акти тероризму, диверсiї, 

пiратства, безлади, вторгнення, блокада, революцiя, заколот, повстання, масовi заворушення, 

експропрiацiя, примусове вилучення, захоплення пiдприємств, реквiзицiя, блокада, ембарго, 

заборона (обмеження) експорту/iмпорту  тощо. 

 

2.4 Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

 

" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства; 

 

" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 

форму; 

 

" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

 

" є повною в усiх суттєвих аспектах. 

 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 

далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

 

Операцiї, що не регламентованi МСФЗ Товариством не здiйснювались. 

 



2.5 Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". 

 

2.6 Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

 

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до 

оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що: 

 

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 

на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 

специфiчних особливостей операцiй; та 

 

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi 

базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Товариства, досвiдi та минулих подiях, а 

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення 

зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 

професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку керiвництва є 

прийнятним та необхiдним. 

 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

 

2.7 Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 

цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво 

вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

 

2.8 Використання ставок дисконтування  



 

В Товариствi протягом звiтного перiоду не облiковувалися активи або зобов'язання, якi 

вимагають дисконтування, внаслiдок чого керiвництво Товариство не здiйснювало професiйнi 

судження щодо розмiру таких ставок станом на кiнець звiтного перiоду.  

 

2.9 Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю. 

 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13  у Звiтi про фiнансовий стан. 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

 

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

 

Вихiднi данi 

 

Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси 

НБУ 

 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 

ставки за депозитними договорами 

 

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 

котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 

 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 

вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 

вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 

 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 

вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

 

 

 



 

 

3. Примiтки  

 

3.1 Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 

Вiдображається зароблена премiя звiтного перiоду за дiючими договорам страхування.           

 

                                                                                                                                                                

тис.грн. 

 

 2018 р. 2019р. 

 

Дохiд вiд страхової дiяльностi (зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам 

страхування)       289177 406234 

 

3.2 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 

До собiвартостi послуг вiдноситься: страховi вiдшкодування, лiквiдацiйнi витрати,  тобто 

витрати, якi пов`язанi з врегулюванням страхових випадкiв (судовi, асистанськi, експертнi 

послуги). Також вiдносяться матерiальнi витрати, орендна плата та витрати по утриманню 

примiщень, послуги зв'язку та iншi  витрати понесенi персоналом, який пов'язаний з 

врегулюванням страхових випадкiв.   

 

тис.грн. 

 

 2018 р. 2019 р. 

 

Страховi вiдшкодування 166854 211967 

 

Iншi витрати собiвартостi послуг iз  страхування 74024 78298 

 

3.3 Адмiнiстративнi витрати  

 

Вiдображаються витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати, пов`язанi з управлiнням 

та обслуговуванням Компанiї. До адмiнiстративного персоналу вiдносяться спiвробiтники 

головного офiсу, якi займаються управлiнською дiяльнiстю. 

 

тис.грн. 

 

 2018 р. 2019 р. 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 940 1110 

 

Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 660 1489 

 

Послуги банкiв 775 1179 

 

Витрати на оплату працi та заохочення 3726 4825 

 

Нарахування на  ЗП (ЄСВ) 794 1033 



 

Забезпечення виплат працiвникам ( резерв  вiдпусток) 382 466 

 

3.4 Витрати на збут 

 

Вiдображаються витрати на комiсiйну винагороду, заробiтна плата з нарахуваннями страховикiв 

та iншi витрати на збут 

 

 2018 р. 2019 р. 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 90 227 

 

Комiсiйна винагорода 50309 74645 

 

Винагорода брокерам 25 130 

 

Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 1 500 1 030 

 

Послуги банкiв 40 30 

 

Витрати на оплату працi та заохочення 9 770 11 299 

 

Нарахування на  ЗП (ЄСВ) 2 218 2 280 

 

Забезпечення виплат працiвникам ( резерв  вiдпусток) 908 1291 

 

3.5 Iншi операцiйнi доходи/ витрати   

 

Iншi операцiйнi доходи 

 

До iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи, пов`язанi з iншою операцiйною страховою 

дiяльнiстю. Наводиться iнформацiя про загальний обсяг часток страхових виплат i 

вiдшкодувань, що отримуються вiд перестраховикiв; про загальний обсяг сум, що отримуються 

у результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою, яка одержала страхову 

виплату або страхове вiдшкодування, права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 

та iнше. 

 

тис.грн. 

 

 2018 р. 2019 р. 

 

 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1880 1041 

 

Вiдшкодування ранiше списаних активiв 2 - 

 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованностi 205 312 

 

Суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток

 4940 8551 

 

Дохiд вiд надання послуг iншим страховикам 2785 2743 



 

Частки страхових виплат, належнi до сплати перестраховиками 1695 7459 

 

Попередня комiсiя перестраховикiв 2126 288 

 

Iншi операцiйнi доходи 127 488 

 

Iншi операцiйнi витрати  

 

В цьому роздiлi вiдображаються витрати, пов`язанi з операцiйною (страховою) дiяльнiстю:   

собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, вiдрахування на резерв сумнiвних боргiв та 

списання сумнiвної та безнадiйної заборгованостi, втрати вiд операцiйної курсової рiзницi, 

наданi знижки. 

 

тис.грн. 

 

 2018 р. 2019 р. 

 

Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 26 5 

 

Резерв сумнiвних боргiв та безнадiйнi борги 385 377 

 

Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 1957 3804 

 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 50 387 

 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1470 2245 

 

Членськi внески до страхових бюро 917 1069 

 

Фонд попереджувальних заходiв 9 10 

 

Знижки та пiльги страхувальникам  29 22 

 

Результат змiни технiчних резервiв, iнших нiж РНЗП                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                             тис.грн. 

 

 2018 р. 2019р. 

 

Результат змiни резерву заявлених збиткiв заявлених 2705 -11265 

 

Результат змiни резерву незаявлених збиткiв  17142 4154 

 

Результат змiни резерву коливань збитковостi 1333 - 

 

Результат змiни резерву заявлених збиткiв перестраховика 1920 747 

 

3.6 Iншi фiнансовi  доходи/ витрати  та коригування 

 

Iншi фiнансовi  доходи 



 

Вiдображенi нарахованi вiдсотки по депозитним договорам та на залишки по поточним 

рахункам, а також iнвестицiйний дохiд по централiзованому фонду Компанii, який розмiщений в 

МТСБУ. 

 

тис.грн. 

 

 2018 р. 2019 р. 

 

Вiдсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках та iншi фiнансовi доходи 9862

 13435 

 

3.7 Iншi доходи/ витрати  

 

Iншi доходи  

 

В цьому роздiлi вiдображається дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв 

та iншi доходи. 

 

тис.грн. 

 

 2018 р. 2019 р. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 19002 41009 

 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 1039 240 

 

Погашення облiгацiй - 36592 

 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 70 422 

 

Iншi витрати 

 

Вiдображена собiвартiсть фiнансових iнвестицiй при реалiзацiї, списання необоротних активiв 

та iншi витрати. 

 

тис.грн. 

 

 2018 р. 2019р. 

 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 18892 41695 

 

Списання необоротних активiв 999 731 

 

Благодiйна допомога 45 40 

 

Знецiнення фiнансових активiв 8365 26166 

 

Погашення облiгацiй - 35838 

 

Iншi витрати 660 9 



 

3.8 Податок на прибуток  

 

Вiдображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiд страхової дiяльностi та 

податок на прибуток. 

 

                                                                                                                                                тис.грн. 

 

 2018 р. 2019 р. 

 

Податок на доходи вiд страхової дiяльностi 5658 7946 

 

Податок на прибуток  1165 339 

 

3.9 Основнi засоби                                                                                                              тис.грн. 

 

 Земельнi дiлянки Будинки, 

 

споруди Машини та обладнання Транспортнi 

 

 засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби РАЗОМ 

 

Первiсна вартiсть              та оцiнка        

 

На 31.12.2017 7731 16278 4497 3325 1848 586 34265 

 

Придбання основних засобiв 110 - 631 998 27 14 1780 

 

Переоцiнка 389 -6245 - - - - -5856 

 

Вибуття  - 1036 168 69 19 2 1294 

 

На 31.12.2018 8230 8997 4960 4254 1856 598 28895 

 

Придбання основних засобiв - 8554 691 750 52 21 10068 

 

Переоцiнка 45 -1755 - 2994 - - 1284 

 

Вибуття  - 767 167 - 47 12 993 

 

На 31.12.2019 8275 15029 5484 7998 1861 607 39254 

 

Амортизацiя та знецiнення         

 

На 31.12.2017 - 49 3369 2079 1610 291 7398 

 

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк - 21 363 548 80 32 1044 

 

Вибуття  - 37 166 44 16 2 265 

 

На 31.12.2018 - 33 3566 2583 1674 321 8177 



 

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк - 145 507 623 41 32 1348 

 

Вибуття  - 36 161 - 43 8 248 

 

На 31.12.2019 - 142 3912 3206 1672 345 9277 

 

Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)         

 

На 31.12.2017 7731 16229 1128 1246 238 295 26867 

 

На 31.12.2018 8230 8964 1394 1671 182 277 20718 

 

На 31.12.2019 8275 14887 1572 4792 189 262 29977 

 

Частка основних засобiв  з признаками зменшення корисностi  є не суттєвою та не 

вiдображається в фiнансовiй звiтностi. Вiдображена в балансi вартiсть основних засобiв не 

перевищує справедливу вартiсть.  

 

Переоцiнка основних засобiв здiйснена незалежними оцiнювачами.  

 

Об'єкти нерухомостi: 

 

Найменування основних засобiв (об'єктiв нерухомого майна) Характеристика основних засобiв 

 Напрями використання  Вартiсть Дата введення в експлуатацiю (придбання) 

 

   первiсна залишкова  

 

земельнi дiлянки, у тому числi: X X 8274,8 8274,8 X 

 

Обухiвський р-н. с.Старi Безрадичi 1,296 га власна дiяльнiсть 7750 7750

 25.03.2016 

 

Закарпатська обл, Хустський р-н, с.Велятино 0,20 га власна дiяльнiсть 524,8 524,8

 24.10.2018 

 

будинки та споруди, у тому числi : X X 15028,9 14887,1 X 

 

Нежитлове прим.площа м.Вiнниця,в.Князiв Корiатовичiв,буд.168, прим.181  292.4 кв.м

 власна дiяльнiсть 10000,4 9928,9 27.09.2019 

 

Нежитлове прим. м.Запорiжжя, вуд.Перемоги, буд.32, прим.11(А-2) 111,6 кв м власна 

дiяльнiсть 5028,5 4958,2 19.09.2019 

 

 

 

3.10 Нематерiальнi активи                                                                                                тис.грн. 

 

 Програмне забезпечення  Лiцензiї  РАЗОМ 

 

Первiсна вартiсть              та оцiнка    



 

На 31.12.2017 1845 355 2200 

 

На 31.12.2018 1845 355 2200 

 

На 31.12.2019 1845 355 2200 

 

Амортизацiя та знецiнення     

 

На 31.12.2017 1845 - 1845 

 

На 31.12.2018 1845 - 1845 

 

На 31.12.2019 1845 - 1845 

 

Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)     

 

На 31.12.2017 - 355 355 

 

На 31.12.2018 - 355 355 

 

На 31.12.2019 - 355 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.11 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї         

 

                                                                                                                                                 тис.грн. 

 

 На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч - 17 703 17 705 

 

ТОВ "Калина-Автолiзинг" - 17 640 17 640 

 

ТОВ "Країна Асистанс" - 63 63 

 

ТОВ "Країна Медасистанс" - - 2 

 

 

 

3.12 Запаси                                                                                                                                    тис.грн. 

 

 На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

     виробничi запаси  454 518 556 

 

3.13 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

 

                                                                                                                                           тис.грн 

 

Дебiторська заборгованiсть  На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по страхуванню:     

 

     чиста реалiзацiйна вартiсть  7139 6404 6097 

 

     первiсна вартiсть  7822 6859 6589 

 

     резерв  683 455 492 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:     

 

     з бюджетом  22 12 - 

 

     за виданими авансами   13127 7225 5889 

 

     з нарахованих доходiв  2547 1868 1182 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  24809 18541 35174 

 

 



 

Дебiторська заборгованiсть по страхуванню за строками погашення 

 

 На 31.12.2019 в т.ч., строк погашення до 3 мiсяцiв в т.ч., строк погашення вiд 3 до 6 

мiсяцiв в т.ч., строк погашення вiд 6 до 12 мiсяцiв 

 

Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування 6284 5334 751 199 

 

Дебiторська заборгованiсть з агентами по страхуванню  855 855   

 

3.14 Поточнi фiнансовi iнвестицiї                                                                            тис.грн. 

 

 На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч.  68670 47048 44678 

 

ЦП , обiг яких тимчасово заблокований рiшенням ННКЦПФР 7874 34040 42172 

 

Станом на 31.12.2019 на балансi АТ "СК "Країна" облiковуються наступнi поточнi фiнансовi 

iнвестицiї (незаблокованi): 

 

Емiтент код ЄДРПОУ вид iнвестицiї Од. кiлькiсть цiна Сальдо на 

 

      вим.     31.12.2019; тис. грн. 

 

АТ "АК "Богдан Моторс" 05808592 Акцiї UA 4000134688 шт 21 380 471 0,01

 214 

 

Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 ОВДП UA 4000197396 шт 310 25 

910,74 8 032, 3 

 

Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 ОВДП UA 4000199491 шт 1 387 25 

450,67 35300,1 

 

ТОВ "Вiейбi Лiзинг" 33880354 Облiгацiя  UA 4000129134 шт 4 000 1 019,11 4 

076,4 

 

ТОВ "Калина-Автолiзинг" 36218498 Частка в Статутному капiталi ТОВ Калина Автолiзинг

 % 12 179 994,86 2 100,0 

 

ТОВ "ЕСКА КАПIТАЛ" 36258745 Облiгацiя UA 4000200471 шт 7 000 1 010,41

 7 072,9 

 

ТОВ Сеал Агро 43177877 Частка в Статутному капiтал ТОВ "Сеал Агро" % 100

 40 000,00 4 000,0 

 

            60796 

 

3.15 Грошовi кошти                                                                                                      тис.грн 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти:  На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 



 

Грошовi кошти  48304 74278 82962 

 

Розшифровка грошових коштiв: 

 

  Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Термiн вкладень Сума вкладень % депозитна 

ставка 

 

  початок кiнець всього у тому числi в iноземнiй валютi  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  X X X 48304 17852,3  

 

зокрема:на поточних рахунках X X X 5446 464,7  

 

Вклади в банках (депозити): X X X 42858 17387,6  

 

АТ "ЄПБ" 36061927 11.12.2019 24.02.2020 500 0 13,0 

 

ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" 33695095 22.10.2019 07.12.2022 14969,2

 4969,1  17,0/ 3,7 

 

ПАТ "Державний ощадний банк України"32129 24.04.2019 14.12.2020 5322,7 1562,7   16,5/ 

3,0 

 

ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" 35810511 16.10.2018 14.12.2020 4538,4

 3328,4  16,5/ 3,0 

 

ПАТ "Укргазбанк" 23697380 27.04.2019 13.05.2020 12527,4 7527,4   16,5/ 2,5 

 

ПАТ "КБ "ПриватБанк" 14360570 11.11.2019 06.08.2020 5000 0 14,0 

 

3.16 Аквiзицiйнi витрати вiдкладенi                                                                            тис.грн. 

 

 На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

Аквiзицiйнi витрати вiдкладенi 21479 11818 8314 

 

3.17 Власний капiтал  

 

                                                                                                                                               тис.грн. 

 

 Власний капiтал  На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

Статутний капiтал  84985 84985 84985 

 

Капiтал в дооцiнках (переоцiнка ОЗ) 17284 16534 23109 

 

Резервний капiтал  8438 5351 4062 

 

Сальдо нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  1001 3087 1289 

 



Сальдо резерв коливань збитковостi - - 1333 

 

3.18 Забезпечення наступних витрат i платежiв                                                          тис.грн. 

 

 Забезпечення наступних витрат i платежiв  На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

Забезпечення виплат персоналу   558 540 599 

 

Страховi резерви, крiм РКЗ 122816 106480 111374 

 

Частка перестраховикiв у страхових резервах 5729 4730 2110 

 

На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться перевiрка достатнiстi резервiв збиткiв (резерву 

заявлених, але не виплачених збиткiв, та резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi) на 

попереднi звiтнi дати (run-off test). 

 

Перевiрка достатностi резервiв збиткiв (run-off test) здiйснюється щодо резервiв збиткiв, 

сформованих на звiтнi дати останнiх 8 кварталiв, що передують звiтному перiоду 

 

Перевiрку адекватностi страхових зобов'язань (LAT) та перевiрку достатностi резервiв збиткiв 

(run-off test) здiйснює актуарiй, який вiдповiдає вимогам законодавства. 

 

Резерв пiд кредитнi збитки не нараховується. 

 

3.19 Довгостроковi зобов'язання                                                                                     тис.грн. 

 

Довгостроковi зобов'язання  На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання  - - - 

 

3.20  Поточнi зобов'язання                                                                                             тис.грн. 

 

Поточнi зобов'язання  На 31.12.2018 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 607 426 282 

 

Поточнi зобов'язання  з одержаних авансiв   3331 1347 1651 

 

Поточнi зобов'язання  за страховою дiяльнiстю 3734 4413 6067 

 

Поточнi зобов'язання   з бюджетом  946 1941 1774 

 

Поточнi зобов'язання   зi страхування  115 61 39 

 

Поточнi зобов'язання   з оплати працi  474 331 348 

 

Iншi поточнi зобов'язання  2396 1340 2110 

 

3.21 Операцiї зi зв'язаними сторонами 

 

В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть 



контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на приняття фiнансових та операцiйних 

рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних 

сторiн".  

 

Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної 

форми, але i ввиходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн. 

 

Пiдприємства, в яких АТ "СК "Країна" володiла корпоративними правами (паями) : 

 

Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Вiдсоток участi в капiталi,% 

 

  Станом на 31.12.19 Станом на 31.12.18 Станом на 31.12.17 

 

ТОВ "Калина-Автолiзинг"  Україна 11,67 98 98 

 

ТОВ "Країна Асистанс" Україна 0 100 100 

 

ТОВ "Сеал-Агро" Україна 100 0 0 

 

Компанiї та фiзичнi особи, що мали значний вплив на АТ "СК "Країна": 

 

Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Вiдсоток участi в капiталi,% 

 

  Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2018 Станом на 31.12.2017 

 

ПАТ "ЗНКIФ "ВIК" Україна - 23,939755 %  23,939755 %  

 

ПАТ "ЗНКIФ "Прайм Ессетс Кепiтал" Україна 49,996027% 

 

 49,996027% 

 

 49,996027% 

 

 

 

АТ "ЗНВКIФ "КIВI" Україна 23,939755 % - - 

 

 

 

Операцiї з пов'язаними особами: 

 

Найменування пов'язаних сторiн Продаж пов'язаним 

 

сторонам в 

 

2019 роцi Придбання у пов'язаних сторiн в 2019 роцi Дебiторська заборгованiсть 

пов'язаних сторiн станом на 31.12.2019 Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними 

сторонами станом на 31.12.2019 

 

ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛIЗИНГ" 13 - 3 467 

 



АТ ЗНВКIФ "КIВI" 

 

 6000 - - - 

 

Пов`язаним  сторонам займи у виглядi поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги не 

надавались.                        

 

Iнформацiя про компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (членам Правлiння 

Компанiї) наведена нижче у таблицi  у загальних сумах:        

 

                                                                                                                                  тис.грн. 

 

Перелiк компенсацiй провiдному управлiнському персоналу 2018 р. 2019р. 

 

Короткостроковi виплати працiвникам 791 1183 

 

Виплати по закiнченню трудової дiяльностi - - 

 

Iншi довгостроковi виплати працiвникам - - 

 

Виплати при звiльненнi - - 

 

Платiж на основi акцiї - - 

 

3.22 Умовнi та договiрнi зобов'язання  

 

Згiдно з МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", юридичне зобов'язання 

може виникати внаслiдок:  

 

а) контракту (внаслiдок його явних чи неявних умов); 

 

б) законодавства; 

 

в) iншої дiї закону. 

 

В ходi звичайної дiяльностi Товариство має справи iз судовими позовами та претензiями. 

Станом на дату складання фiнансової звiтностi в роботi знаходиться 100 судових справ, по яким 

АТ "СК "Країна" виступає в якостi вiдповiдача на суму 15286 тис. грн 

 

АТ "СК "Країна" вiдповiдно IAS 37 не формує забезпечення в зв'язку з ймовiрнiстю, що вибуття 

ресурсiв не буде необхiдним для погашення зобов`язання та впевненiстю, що ймовiрнiсть 

настання зобов`язання є мiнiмальною.  

 

Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть 

як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на 

фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства. 

 

3.23  Цiлi та полiтика управлiння страховими ризиками 

 

Надходження страхових платежiв за страховими контрактами в 2019 роцi в АТ "СК "Країна" 

склали 431018 тис. грн.  



 

Прiоритетними видами дiяльностi Товариства є страхування наземного транспорту (15.15 %), 

обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (24.41 %) та 

добровiльне медичне страхування (39.65 %). 

 

 АТ "СК "Країна" виконує прийняттi на себе зобов'язання в повному обсязi, про що свiдчать 

виплати страхових вiдшкодувань, якi в 2019 роцi склали 211967 тис. грн. 

 

Товариством оцiнюється страховий ризик з позицiї ймовiрностi настання страхової подiї та 

кiлькiсних характеристик можливого збитку. Ризики класифiкуються за рiзними ознаками, 

насамперед: 

 

" За джерелом небезпеки 

 

" За обсягом вiдповiдальностi Компанiї 

 

" Специфiчнi ризики (полiтичнi, екологiчнi, транспортнi тощо) 

 

" Об'єктивнi ризики (ризики, що пов'язанi з неконтрольованими факторами) 

 

" Суб'єктивнi ризики (ризики, що заперечують об'єктивну реальнiсть)  

 

При цьому для оцiнки та аналiзу ризикiв використовується, головним чином, вербальний аналiз, 

коли застосовується не тiльки вiрогiднi розрахунки до певних ризикiв, що мають достатнє 

статистичне спостереження, а розглядаються i тi ризики, що не мають достатньої статистики.  

 

В Компанiї ведеться монiторинг та здiйснюються заходи для  мiнiмiзацiї ризикiв, а саме: 

 

-  Компанiя створює  достатньо диверсифiкований портфель страхових продуктiв. 

 

-  Компанiя має розгалужену збутову мережу, представлену в усiх областях України. 

 

- В випадках перевищення страхової суми за окремим об'єктом страхування понад 10% 

сплаченого статутного фонду та сформованих страхових резервiв, укладаються договори 

перестрахування. Перестрахування здiйснюється в українських та закордонних  страхових 

компанiях, репутацiя i досвiд роботи яких дозволяє бути впевненими у виконаннi 

перестраховиками своїх зобов'язань, якi мають значний досвiд роботи на страховому ринку.  

 

За результатами проведеного стрес-тестування рiчної звiтностi - жодна зi стресових подiй не 

вплине на платоспроможнiсть АТ "СК "Країна" та в майбутньому Товариство зможе виконувати 

свої зобов'язання перед клiєнтами у повному обсязi.    

 

3.24 Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi 

 

Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої  вартостi 

 

                                                                                                                                    тис.грн 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою 1 рiвень 

 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 



 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Всього 

 

Дата оцiнки 31.12.19р 31.12.18р 31.12.19р 31.12.18р 31.12.19р 31.12.18р

 31.12.19р 31.12.18р 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї - - 60796 13008 - - 60796 13008 

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть  - - - - 11603 9859

 11603 9859 

 

Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть  - - - - 47644 34050 47644

 34050 

 

 

 

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

 

                                                                                                                                    тис.грн. 

 

 Балансова вартiсть Справедлива  вартiсть 

 

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

 

1 2 3 4 5 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 68670 47048 60796 13008 

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 11603 9859 11603 9859 

 

Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть 47644 34050 47644 34050 

 

Грошовi кошти 48304 74278 48304 74278 

 

 

 

Справедливу вартiсть кредиторської та дебiторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

 

Керiвництво вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi. 

 

3.25 Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

 

  Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску керiвництвом Товариства 20.02.2020 

року. Нi учасники , нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi 

пiсля її затвердження до випуску. 



 

       3.26  Подiї пiсля дати балансу 

 

    На дату подання звiтностi не вiдбувалися подiї, якi б суттєво вплинули на фiнансовий 

результат АТ "СК "Країна" за 2019 рiк. 

 

Голова Правлiння                                                                                              О.В. Наконечний  

 

Головний бухгалтер                                                                                                О.В. Колiушко 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла -

аудит" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23504528 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, 

буд.26, кв.310. 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

o Реєстру аудиторiв 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) вiдсутнiй  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 02/01/20, дата: 20.01.2020 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 20.01.2020, дата 

закінчення: 06.04.2020 

11 Дата аудиторського звіту 06.04.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

145 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ 

 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

 

щодо рiчної фiнансової звiтностi 

 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" 

 

код за ЄДРПОУ 20842474 

 

станом на 31.12.2019 р. 

 

Наданий незалежною аудиторською фiрмою 

 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" 

 

2020 р. 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акцiонерам та керiвництву  



 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 

                                                                                                    "СТРАХОВА КОМПАНIЯ                

"КРАЇНА" 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

 

паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка iз застереженням 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КРАЇНА" (далi - Товариство), що складається iз: 

 

" Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 р.; 

 

" Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2019 р.; 

 

" Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 р.; 

 

" Звiту про власний капiтал за 2019 р.; 

 

" Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно,  в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

У Звiтi про власний капiтал за 2019 р.  вiдсутня  порiвняльна  iнформацiя  за аналогiчний 

перiод попереднього року, що не вiдповiдає вимогам п.38 МСБО 1 та у Примiтках до рiчної 

фiнансової звiтностi за 2019 р. вiдсутнi детальнi розкриття щодо: 

 

" руху по резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, що не вiдповiдає вимогам п. 16 МСФЗ 7  

"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"; 

 

" кiлькiсної iнформацiї по управлiнню фiнансовими ризиками, що не вiдповiдає п.31 та 

п.34 МСФЗ 7 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 



згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 

визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

 

Оцiнка страхових зобов'язань (страхових резервiв) 

 

 Оцiнка зобов'язань (страхових резервiв), що виникають за договорами страхування - складний 

процес, що вимагає iстотних професiйних суджень i оцiнок та який базується на припущеннях 

щодо майбутнiх економiчних i полiтичних умов. Припущення, що використовуються при 

оцiнцi зобов'язань за договорами страхування, iншими нiж страхування життя, включають 

оцiнку сум виплат, сум збиткiв, якi виникли, але не заявленi та iншi припущення, що 

використовуються при проведеннi тесту на достатнiсть зобов'язань. Оскiльки навiть невеликi 

змiни припущень можуть викликати значну змiну оцiнки зобов'язань, ми вважаємо це питання 

ключовим для аудиту фiнансової звiтностi. Ми оцiнили основнi методики для розрахунку 

резервiв на предмет їх вiдповiдностi МСФЗ. Ми виконали оцiнку i протестували органiзацiю i 

операцiйну ефективнiсть засобiв контролю щодо даних, якi використовуються для розрахунку 

резервiв, а також щодо самого розрахунку. Мета наших процедур полягала в тому, щоб 

встановити, що ми можемо покладатися на цi засоби контролю для цiлей нашого аудиту. Нашi 

аудиторськi процедури спрямованi на пiдтвердження того, що моделi, якi застосовувалися для 

розрахунку резервiв, забезпечують розрахунок страхових зобов'язань в повному обсязi i з 

великим ступенем точностi. Ми оцiнили процес тестування страхових зобов'язань на 

достатнiсть - ключовий тест на адекватнiсть нарахованих зобов'язань розрахунковим. 

Примiтки №№ 3.5, 3.18 до рiчної фiнансової звiтностi мiстять iнформацiю про страховi 

резерви та порядок їх визнання вiдповiдно до облiкової полiтики та внутрiшньої полiтики з 

формування технiчних резервiв Компанiї.   

 

Iншi питання 

 

У зв'язку iз санiтарно-епiдемiологiчною ситуацiєю в Українi та згiдно Постанови КМУ вiд 

11.03.2020 року № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (зi змiнами) 

суб'єкти господарювання за технiчної можливостi змушенi забезпечити роботу працiвникiв в 

режимi реального часу через Iнтернет, що в подальшому може вплинути на фiнансово-

господарську дiяльнiсть Товариства. 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

 

Звiт про корпоративне управлiння 

 



Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк 

(яка включає у складi Звiту керiвництва Звiт про корпоративне управлiння) вiдповiдно до ст. 

401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р., але не 

є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.  

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, 

чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 

iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми 

не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до 

законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у 

звiтi про управлiння та їх характер 

 

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не розповсюджується на Звiт про управлiння. У зв'язку з 

нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися зi Звiтом про 

управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва неузгодженiсть мiж Звiтом про 

управлiння i фiнансовою звiтнiстю Товариства та чи цей Звiт про управлiння виглядає таким, 

що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння i фiнансовою звiтнiстю 

та/або цей Звiт про управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б 

включити до звiту. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 



Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли  воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi.  

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть  Товариства продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 



 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ  

 

ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi - Закон №2258-VIII) до 

Аудиторського звiту, наводимо наступну iнформацiю:  

 

Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 

дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 

разi наявностi такої невизначеностi: 

 

Ми звертаємо увагу на пункт 2.3 Примiток у фiнансовiй звiтностi, який зазначає, що фiнансова 

звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi. 

Аудитори не виявили суттєвої невизначеностi, пов'язаної з подiями або умовами, яка може 

поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. 

 

Аудиторськi оцiнки 

 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають ризик 

недостатностi сформованих на звiтну дату резервiв Товариства. 

 

Нашi процедури у вiдповiдь на iдентифiкованих та оцiнених нами ризики суттєвого 

викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, серед iншого, полягали в наступному: 

 

- огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi так тестування пiдтверджувальної 

документацiї для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних 

актiв; 

 

- дослiдження наявностi iстотних i/або незвичайних операцiй, що вiдбулися близько 

перед закiнченням року та на початку наступного року; 

 

- оцiнювання економiчного об?рунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними 

або виходять за межi звичайного перебiгу бiзнесу; 

 

- оцiнювання прийнятностi застосованих облiкових полiтик та об?рунтованостi 

облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених 

управлiнським персоналом Товариства; 

 



- ознайомлення з протоколами тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; 

 

- аналiз висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку 

на основi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював 

перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi; 

 

- аналiз iнформацiї про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi 

поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. 

 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 

240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" 

пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Товариства до шахрайства з урахуванням 

бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i пiдтримуваних 

управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, вiдображених у 

бухгалтерському облiку. 

 

В процесi планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу 

Товариства щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки 

шахрайства, якi мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У 

вiдповiдь на нашi запити управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства 

Товариства, згiдно якого ризик шахрайства є контрольованим. 

 

Проте, основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, 

кого надiлено найвищими повноваженнями та управлiнський персонал Товариства. 

Шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi внаслiдок властивих для аудиту обмежень 

можуть бути невиявленi. Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту.  

 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 

 

Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських 

доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у вiдповiдь нi цi 

ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв 

шахрайства, виявлених в ходi аудиту.  

 

В процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк, нами не встановленi 

факти щодо порушень пов'язаних iз шахрайством. Властивi для аудиту обмеження викладенi у 

параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту. 

 

Iнформацiя щодо узгодження аудиторського звiту з додатковим звiтом для аудиторського 

комiтету 

 

Ми пiдтверджуємо, що Аудиторський звiт щодо рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" за 2019 рiк узгоджується iз додатковим звiтом для 

Аудиторського комiтету, який ми надали 31.03.2020 р. 

 



Iнформацiя щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежнiсть ключового 

партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi 

аудиту 

 

ТОВ "АФ "Мiла-аудит" дотримується обмежень на одночасне надання АКЦIОНЕРНОГО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 

2019 рiк та не аудиторських послуг згiдно ст. 6 Закону №2258-VIII. 

 

Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Товариства, у тому числi ключового 

партнера з аудиту фiнансової звiтностi, викладено у параграфах "Основа для думки iз 

застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту. 

 

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнi особi 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у 

фiнансовiй звiтностi 

 

Окрiм послуг з обов'язкового аудиту та послуг, iнформацiя щодо яких не розкрита у Звiтi про 

управлiння та фiнансовiй звiтностi АКЦIОНЕРНОГО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" за 

2019 рiк, нами надавалися iншi послуги Товариству, а саме: 

 

o завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо Звiту про корпоративне 

управлiння за 2019 рiк на виконання вимог статтi 401  Закон України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами i доповненнями). 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Аудит  АКЦIОНЕРНОГО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРАЇНА" надавався згiдно договору 

про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi, що полягає у перевiрцi даних 

бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її вiдповiднiсть в усiх суттєвих аспектах вимогам 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iншим законодавчим вимогам.  

 

Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi" цього Звiту. Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими 

обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi 

викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно спланований i виконаний 

вiдповiдно до МСА. 

 

Iншу iнформацiю, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч. 3 та ч. 4 

ст. 14 Закону №2258-VIII, наведено в iнших параграфах нашого Звiту.     

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  

 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"  

 

Код ЄДРПОУ 23504528 

 

Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 20.09.1995 

р. 

 



Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. 

 

Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

 

Юридична особа дiє на пiдставi: 

 

 o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти 

аудиторської дiяльностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з 

рiшенням Аудиторської Палати України; 

 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 

суспiльний iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

 

o Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням 

Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017 р., чинне до 31.12.2022 р.;  

 

o Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, серiя та 

номер Свiдоцтва: П 000370 вiд 18.03.2016 р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.01.2021 р. 

 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту Наглядова рада Товариства 

 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi 14 сiчня 2020 року 

 

Загальна тривалiсть виконання  аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень З 15 листопада 2013 

року по 06 квiтня 2020 року 

 

Дата i номер Договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi Договору № 

02/01/20 вiд 20 сiчня  2020 року. 

 

Дата початку проведення аудиту 20  сiчня  2020 року 

 

Дата закiнчення проведення аудиту 06 квiтня 2020 року 

 

Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi - Морозова Iрина 

Миколаївна, сертифiкат №007428, виданий рiшенням Аудиторської палати України №342/3 

вiд 31 березня 2017 року, номер в реєстрi АПУ - 102259 

 

Повне iм'я аудиторiв iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi: -  Врода-Маркова Iнна 

Анатолiївна, сертифiкат №007163,  виданий рiшенням Аудиторської палати України №201/2 

вiд 23 квiтня 2009 року, номер в реєстрi АПУ - 100713 

 



Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного 

 

 аудитора, є                                                 ____________________ I.М.Морозова 

 

          (Сертифiкат аудитора №007428 вiд 31.03.2017 р. 

 

           виданий рiшенням АПУ №342/3 вiд 31 березня 2017 р.) 

 

Директор аудиторської фiрми 

 

ТОВ "Аудиторська фiрма  

 

"Мiла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

 

         (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995 р.,  

 

           виданий рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.) 

 

  Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

 

06  квiтня  2020 р. 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова Правлiння АТ "СК "КРАЇНА" зазначає, що наскiльки це вiдомо, рiчна фiнансова 

звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно 

iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв та пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки АТ "СК "КРАЇНА" i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у 

рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi  

та стан АТ "СК "КРАЇНА"  i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем,  у рамках 

консолiдованої  звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,  з якими вони 

стикаються у своїй господарської дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

Вид інформації 



інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

30.01.2019 15.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

17.04.2019 17.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

17.04.2019 18.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

11.11.2019 11.11.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

20.11.2019 21.11.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

20.11.2019 21.11.2019 Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав 

акціонерів 

21.11.2019 21.11.2019 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

 


